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مةمقلى

باحثونفيهااشتركجهودثمرةوهوالكريمللمار!ئىالعلميالعملهذاانقدم1

الذيالشائكالموضوعحذاتناولإلىالرغبةدفعتهمالقد!يمالتاريخفينحتصون

الحجريةعصورهبكاملالتاريخقبلمافترةب!تربطحلقةالحقيقةفيهو

ملاحقتهفيالجزائريالإنسانفيهاأبدعالتيالمتلاحقةبحقبهاالتاريخيةوالفترة

لاسيما،الإنسانيةسجلتهاال!حبالحضاريةالحلقاتأوجهفيالمتواصلةومساهمته

ثم،البدائيالإنسانبساطةبسيطةبدأتالتيالعلميةالاكتشافاتميدانفي

ثورةاليومبلغتحيث،البشريالعقلتطورمعالزمن.ممرورذلكبعدتطورت

.11.اغ..الذكيةوالقنابلالمعلوماتية

الناقلةحلقةفيهساهموامنتناولالذيالموضوعهذاأهميةتأتيهنامن

خلالطمنوذلكالتاري!فجرفترةأثناءالجزائريالشرقفيللإنسانالحضارلِة

الطبيعةتقلباتعاتياتيقاومصامدابعضهايزاللااليالأثريةالشواهددراسة

الوطنية.المتاحفبهاتزخرالتيالأثريةاللقىفييتمثلالآخروبعضها

كانتالأوائلأسلافنامحاولاتأنإلىللموضوعمعايشتناخا!رلمنخلصناوقد

إلىوميولهالمناختقلباتأنهنالكماغاية،معاصريهملدىمثيلاتهاعنأهميةتقللا

فيالجريانالدائمةالوديانتوفروعدمالحدلمجاالحجريالعصرمنذبدايةاجفاف

وفقاواستقرارهالإنسانحيادتوجيهفيالكبيروأثرهمافعاليتهمالهماكانتالمنطقة

الحضاريالركبمسايرةفيتخلفهعلىسلباأثرماوذلكاليوميةلاحتياجاته

بينمابلادمنكلفي.ممعا!حريهقيسماإذامتأخراالتاريخيةالفترةإلىوالدخول

.البحيراتوضفافالأنهارشواطئعلىقا!االتيالحضاراتوكاملومصرالنهرين

التارفي؟بفجرعرفتالتاريخيالكرونولوجيالتركيبفيحلقةهناكوجدتول

للمعادنالإنساناستعمالإليهاأضيفالحدلمجا؟،الحجريللعصرمكملةحلقةأنهاأم

التاريخقبلمافترةبينالفاصلالخطهياليئالكتابةاختراعقبلوالبرونزالنحاسمنَل

فترةعنعبارةهيالتاريخفجرمرحلةفإنالمنظور،هذاوضمنالتاريخيةوالفترة

آنفا.إليهمماالمشارالبارزتينالكبيرتينالفترتينبينتفصلضميرة

الموضوععنالمشرف



تم!يص

التاويخ:فجرمفهوم-

عامةالقديمالمغرببلادفيالتاريخفجرمفهومتحديدلنايتسئحئ

قبل.مماوالمعروفةالسابقةالحقبةإلىنعودأنلابد،خاصةالجزائريوالشرق

بصناعةاتصلتمعينةحضاريةوضعيةعنعبارةهىالتيبعصورها،التاريخ

مثلالأخرىالصناعاتوبعض،خاصةبطرقوصقلتشذتجاالتيالحجارة

هذهفياز!هرتوقدالحجوانات،اششاسثم،الزراعةوتدجينوالعظامالفخار

المعدنيةالأدواتصناعةبدايةإلىإضافةازدهار.أيماالصخريةالرسومالمرحلة

.اغ.الحديد..ثموالبرونز،كالنحاسالتسمياتفيتدرجتالتي

laالتاريخفجرمصطلحأما protohistoireعلىمعارفناتحديديعنيفإنه

الحجريالعصرفيممثلةالتاريخقبلمانهايةيتوسطالذيالرفيعالخيطذلك

بعدهما.وما-الفينيقيةالليبيةالمرحلةفيممثلةالتاريخيةالفترةوبدايةالحديث

،السهامرؤوسوصناعةالحجارةصقلنمارسعندمانيوليتيوننحنحينئذ،

.والمدنالقرىونؤسسالكتابةنمارسعندماتاريخيونونحن

نسميهاالتيفهي،الكتابةوفترةالكتابةقبلماتجمعالتيالربطحلقةأما

بلادسواحلدخلتفقد.للغايةصعبالموضوعهذافيوالتحديدالتاريخفجر

المنطقةداخلوبقيالمدنتأسيسوبدايةالفينيقيين.ممجئالتاريخيةالفترةالمغرب

النوميدية.الحقبةحئالتاريخقبلماحياةيسايرالمغاربية

البدائيةالزراعةوممارسةمرةلأولالفخارصناعةأنإلىالإشارةوتجدر

متدرجة،كلهاجاءتبلواحد،وقتفييتملمالحيواناتتربيةثمالبعلية،

النيوليتية)1(.بالثورةعرفهامنوهناك

بعضنتركعندماوذلك،التاريخفجرإلىالتاريخقبلمانغادرإننا

التاريخفترةبشريةلأنذلك،التاريختعيشالتيالبشريةتاريخفيالبصمات

وذلكالتارلِخهامشعلىيعيشونيزالونلاالذينبأولئكتهتمكاشاالقديم

الأبجدية.لمعاإلىإدخالهمقصد

.123ص.66941،القاهرة،والنشرللطاعةالقوميةالدارأ،ج.الكبير،المغرب،الناضوريرشيد-))(



فيالتاريخلفجرالتاريخيالكرونولوجينحددأنسهلاليسوأقولأعود

نهايتهأنكماالنيوليتي.نهايةعنتختلفلابداياتهلأنذلكالقد!يم،المغرببلاد

.محددةغيرالأخرىهى

لاآثارهاجعل،الفينيقيةبالفترةالخاصةالمكتوبةالهامةالوثائقنقصإن

أبحاثهمفيالعلميالأسلوببهذاالمهتمونطبقأنيومإلاعلميةنتائجتعطي

P.)ب.سينتاسبهقاممانذكرذلكمنالتاريخيةالأثرية Cintas)دراستهفي

فيتوصلوقدإفريقيا.كالفيالساحلية-القرطاجيةالفينيقيةللمستقرات

تنتميمابقدر،التاريخفجرإلىبصلةتمتلاالبونيةالفترةأنإلىتلكأبحاثه

)1(التاريخيةالفترةإلم!

يتوقفلاالقديمالمغرببلادفيالتاريخفجرأنإلىسبقماكلمنأخلص

علىأيضايتوقفلاأنهكما،التاريخقبل.مماعنهاوالمعبرلهالسابقةالفترةعلى

تحديدعلىتبئإشكاليةيطرحوجودهفإنولذلكله.اللاحقةالتاريخيةالفترة

خاصةشخصيةيكتسبإفريقياثهالفيالتاريخفجرإننفسها.التاريخيةالفترة

التاريخقبلمامغربفيهايتعارضالتيالكبيرةالاختلافاتأساسعلىوذلك

التاريخية.الفترةمع

النيوليئفترةفيوحئ.الأطرافالمتراميةإفريقياثهالفإن،الواقعوفي

.الإنسانوتحركالمناخحيثمامنالصحراءفييجري.مماكبيرحدإلىمرتبطة

متوسطةبحرحضاريةلمسةبروزيلاحظإفريمياكالفيالفينيقيةالفترةمنذأنهغير

القريبة.المناطقبعضفيعدافيماالداخلإلىالنفوذدونالساحليةالمنطقةتعم

-)1(9.P.Cintas، Contribution a'1 etude de Pexpansion carthaginoise au Maroc, Paris,,5491 P-



القديم:المغرببلادفيالتاريخفجر-

هامتين،بظامحرتينارتبطتالتيالموجهةالتغيراتبتلكالتاريخفجريعرف

الصحراوية،للمنطقةالنهائيالجفاففيالمتمثلبالمناخمرتبطةمنهماالأولى

الأخشابتطورفيتمثلتتقنيةوثانيهماالنيوليتية.الححخاراتازدهرتحيث

)1(.والسفنالقواربطليفيالقاروادخال

!طالفيالإنسانكان،التاريخقبلماعصورمنذأنهإلىالإشارةوتجدر

لمجنائزيةطقوسامارسفإنهوبالطبع،موتاهلدفنالقبوراستعملقدإفريقيا

فيعليهاعثراليئللنياندرتاليينالماديةاجقاياالأنذلكبدايتها،فيمعروفةتكن

حولهامعارفنافإنوعليهتلكالدفىتكيفيةعلىفكرةتعطينالاإفريقياكاك

اللاحق.الباليوليتيالعصرحئواضحةتبقى

وتافورالتبالجزائربوريمالافالطمنكلفيالإيبيرو-مغاربهَمدافيتبقاياإد!

التيالرمادياتتلالنفاياتضمنبقاياوجودمننتأكدتجعلناالأقصىبالمغرب

)2(.المغاربيةالمنطقةفيوجدت

الحديث.الحجريالعصرباقترابإلاجيداالجنائزيةالاَثارمعالماتفهرولم

وكذابتيارت(Columnata)كوليمناطةمقابربقايافيمرةلأولتمثلتوقد

العظامبقاياوكانت.الاسمنفستحمكالتيللجزيرةالمقابلةرشقونرمادية

المحتلطةوالأتربةالحجاراتمنغطاءتحتوجدتقدالأخيرةهذهفيالإنسانية

الموقع.فيبالرماد

ولذلكموتاهمبدفنيعتنونالقدماءالمغاربةبدأطويلةفترةمروربعدأنهغير

الموضوعهذاوحوليسكنونها.كانواالتيالكهوفأرضيةفيأماكنلهمخصصوا

.St)س.جزيليشير Gsell)بعخالكهوفأرضيةفيهاقامالتيالدراساتفي

أغذيةوبقاياالموتىعظامبقاياكانتالتاريخقب!!مافترةنهايةفيأنهإلا،المغاربية

)3(الامتزاجمدىعلىتبرهنالحيواناتعظاممنالقد!يمالإنسان

)1(,G.Camps, Monuments et rites funeraires protohistoriques, Arts et Metiers Graphiques-
region deا!Paris, .P ;92 .L Balout, Decouverte 'd un squelette humain prehistorique dans

181..Tebessa.bull. de la soc. 'd hist. °n,12 P
)+(591.-391.L,,9491 P+.ممز,Histoirenat. De 'l Afrique de nord-

H.271-.A..777)ز( .A ,.N,1.T Paris ,2191 P3ل!،ا)ء.St-



الأولى!الفصلى

1لمغو-1طقلى!ه!الأفي1لمظرث!فج!

التاريخفجرفيالبحث،.كيفية

التاريخيالتدرج2.

اةتتروبولوجياالجانب3.



عليهاعثراليئالجثةجمجمةعلىوجدالذيالأحمراللونبقايافإنكذلك

عليهاعثراليئالإنسانيةالعظامبأنتكشفتبسةمنبالقربالأحمرالداموسفي

الجنائزيةطقوسهعليهاالإنسانمارسبلهكذا،أهملتقدتكنلمالملاجئفي

)1(.العروقفييجريالذيالدميعوضالأحمراللونبأناعتقادهمنالمستمدة

علىيدلبتونسالعقابكهفأرضيةفيالموتىعظامبقاياتناثرإن

نعتقدتجعلناوالتيالعصور،مرعلىالموتىجنثدفنفيحصلتالتيالتغيرات

الكهوفأرضيةفييتمكانالطلقالهواءفياللحممنتجردهابعدالجنَةدفنبأن

)2(.لديهمواكئزازخوفمنذلكيوحيهمارغمالأحياءيسكنهاالتي

يسمىماوخلقالسكنكهوفخارجالقبوروضعإعدادفإنوعليه

جديدةنقلةلنايشخصالجزائريالشرقفيوركنيةبونوارةمثلالواسعةبالمقابر

غطتالتيالجنائزيةالميجاليتيةالمقابرتزايدعنهترتب.مماالموتىجثثدفنفي

الطوبومنازلالدعائمبقايااختفتحينفيإفريقيا.ثهالمناطقمنالكثير

التجمعاتأنواعوكلالأرضداخلتحفربأسستزودلمالتيوالحجارة

.الأخرىالسكنية

سكنعنالموتىجثثإبعادفيوالمتمثلةالدفنعاداتفيالتغيراتهذهإد!

الدليلوهووالأمواتالأحياءبينالنهائيالفصليلصمىالباحثيجعلالأحياء

)3(.الباحثينلدىالتاريخبفجرعرفتمرحلةبدايةعلى

تعطينااليئالتاريخيهالمدلولاتحيثمنفقيرةالتاريخقبلماآثارتبدو

يتابعهاكانالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةوالتنظيماتالحياةنوعيةعنفكره

.الفترةتللثفيالإنسان

وجودتأكيدهيإليهاالوصولالباحثوناستطاعاليئالنتيجةأنغير

تدورلاكا!االتيإفريقياكالفيالداخليةالمناطقفيمستقرةبشريةجماعات

)1(89-59;.L.Balout, Prehistoire de 'I Algerie, ed..A .M .G paris,,5891 P-

,que,TIآel- Agab (Tunisie), Libyca, anthrop. archeol. prehistorمe du Ke!ي.P Barbin, la gro-

.,5391.271P

.)2(Ibid.803p-
)3(,Instructionpour les recherches prehistoriques dans le .n ouest de 'I Afrique,لم3ةا.P Pal-

19-82..Alger,9091 ch. XIV, PP
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العاداتوبعضالدفنتمارسالجماعاتتلكوإن،القرطاجيةالدولةفلكفي

)1(.المختلفةالأخرىالجنائزية

الاَثارتلكفيتتمثلماغالباالقدروبمالمغرببلادفيالتاريخفجرآثارإن

التيالحفرياتأظهرتوقدالمناط!.بعضفيمتناثرةوجدتالتيالميجاليتية

تفاسيرلهايوجدلاالتيالقليلةاللقىبعضالجنائزيةالآثارقلكمواقعفيجرت

واهية.فهيوجدتإنوحئأحيانا،

الذيالقليلالجنائزيوالأثاثالقبورتلكبناءنوعيةأنهنالكماغاية

.الفترةتلكأناسحياةبصدقتعكسالجنائزيةالطقوسوكذابداخلها،وجد

مراقبةمنلابدالتاريخفجرأناسعلىواضحةتقريبيةصورةنكونوحئ

بذلكأثاثهاومقارنةالجنائزيةالمقابرتلكفيالحفرياتإليهاتوصلتالتيالنتائج

هوأنالطريقةهذهفيالوحيدوالعائق.المعروفةالاستقرارمناطقفييوجدالذي

ممابرخلالمننكتشفهمأنممكنوغير.مجهولينيزالونلاالتاري!فجرأناس

نسلميجعلناالذيالأمرالمقابر،تلكأثاثتأكيدتثبحساتاريخياوممتدةمحددهَغير

القدمفيزمنيةفترةمنذالممابرتلكاستعمالباستمراريةالباحثينمنكثيرمع

)2(.الرومانيةالفترةحئ

تلكحياةمعالتلاؤمعلىالبسيطةالبدائيةالمقابربناءتقنيةتدلكما

المغاربيالفخاراحتفظوقدببطء.تتقدمكافتالتيالريفيةالبشريةالجماعات

التفريقيصعبباتبحيثالعصورعبرامتدتصناعيةووحدة.ممواصفاتالقديم

اليئتلكوبينماسينيسافترةفيصنعتالتيللأوانيالفخاريةالكسرومعرفة

حديثةفخاريةصناعةعلىنعثرأنمنَلابغرلمجاوليس.قريبةأزمنةمنذصنعت

مقابرفيذلكأكانسواءالماضىفيتوفرتالتيلتلكالمشابهةالجبليةالمناطقفي

قصطلمنكلفيعليهاعثرالتيتلكمثلوالحوانيساوالدولمنالبازيناس

(Gastel)نقرينثم،الأوراسومنطقة(Negrine)بونوارةركنيةقبوروبعض

محلي.فخارعلىفيهاعثرالتيالأخرىالقسنطينيةوالمواقع

.G Camps, Massinissa ou les debuts de'1 histoire, imprimerie, !5 cielle-

reglA.49-39.، 691,1 PP

.G.44-37.Camps, Monuments et rites funeraires protohistoriques, PP-



4)"النموذجيالفخار11إلىالعائدةالفخاريةالاَنيةإن Ceramiqueط

modelee)تاريخيا.أدواتهاصنفتأخرىمناطقفيمثلاعليهايعثرقدالتي

فجرمقابرتأريختثبيتإلىترميالتيالمحاولاتكلفشلتالشروطهذه.ممنَل

منها.استخرجالذيالجنائزيالأثاثعلىاعتماداالقدبمالمغرببلادفيالتاريخ

الثالثللقرنالسابقةالفترةإلىالعائدالجنائزيالأثاثيجعلالذيالمؤشرإن

القرطاجيةالبضائعأنالوقتنفسفييؤكدالدولمينيةالقبورفيمنعدمق.م

نأيمكنوبذلكشديد.ببطءإلاالقد!بمالمغرببلادداخلإلىتنفذلمالمصنعة

علىواستقرارهمالفينيقيينالبحارةوصولفترةبينقرونعدةمرتأنهنقول

علىالمنطقةداخلفيالمستقرينالقدماءالمغاربةإقبالوبينالإفريقيةالسواحل

)1(.المبادلةطريقعنالمصنعةبضائعهماقتناء

القديمالمغاربيالمجتمعتركيبةبأنالقائلالرأيإلىنميلأنيمكنوعليه

القديمالتاريخفترةأثناءذلكعلىاستمرتوقد.بدويطابعذاتريفيةكانت

علىالخارجيينالمحليينالسكانبينضعيفةكانتالمتحضريننسبةأندرجةإلى

القرطاجي.المجال

القرطاجيونأسسهاالتيوتلكالفينيقيةالمدنخارجبأنهأيضايلاحظكما

مننوعهناكيسودكانمنها،القريبةالجزروبعضالإفريقيةالسواحلعلى

نصوصإليهاأشارتالتيالنوميديةالمدنبعضعدافيماالعمرانيالفراغ

أسسهاالتيالمدنتلكأن(.غير.م)قالثالثالقرنمنذوذللثالقدماءالمؤرخين

وقتإليهايلتجئونوحصونتجمعاتسوىالواقعفيتكنلم،المحليونالسكان

نفمىفيواستمرتبنيتالتيالرومانيةالمدنإلاَّآثارهامنيبقولم،الحاجة

كلهاتعتبرالتيسيرتاثمومالمة،وتبسةومكثردوجةمدينةمثلوذلكالمواقع

نوميدية.محليةنشأةذات

3 etude sur troisكه9ح؟حDr .!0 Roffo, Sepultures indigenes preislamiques en pierres-

024.791-.necropolesde 'I Algerie centrale, rev. Afri.,,82.T ,3891 PP

.M.Euzennat, 'L archeologie marocaine en,5791-5591 bull. 'd archeol. marocaines, T-
922-99.011.,5791 PP
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الوثيقةهوالجنائزيالأثاثيبقى،التاريخقبلمافترةغموضكانمهما

ذلكأنفيتكمنالإشكاليةأنغير.الفترةتلكعلىالدالةالأثريةالوحيدة

ومن،دائمةبصفةتستعمللموبالظرفيةتتصفأدواتمنمكوناكانالأثاث

التيالوحيدةالشواهدلأنهاذلك،الأساسيةمميزاتهانعرفأنحينئذالمستحسن

المغاربية.الريفيةبالحضارةحضارتهنسمىأنيمكنالذيالماضىذلكإلىتشير

نصوصهناكتكنلمأنهبوضوحنقولأنعليناتفرضالتاريخيةالحقيقةإن

.ممواصفاتتتمتعالقديمةالميجاليتيةالمقابرفيفخاريةأوانيوجودتؤكدقديمة

قريبةكا!االفخارعلىاحتوتالتيالمقابروأنالمنطقةفيحالياالمستمرينأواني

وكانوا،الأرضفلاحةأصحاهامارسالتيالداخلفيالبعليةالزراعةمناطقمن

الملييئ)1(.هيكاتوسالإغريقىالمؤرخذلكإلىأشارمامثلالقمحيأكلون

لفترةالجنائزيالأثاثتاريختحديدإلىالتوصليمكنأنهإلىالإشارةتجدر

فخارايعتبرالذياكالخزافدولابفخارعلىاعتمادا.مقالثالثالقرنقبلما

هذاوكامبس.سنتاسوب.س.جزيلإليهذهبماعلىبناءوذلكمجلوبا

القبرصيالنوعمنحولى(4؟وله!)ح"الفخاريالماءإناءااقارنالذيالأخير

(Bouch)حولخبوشاندولمنمنجلبوالذيسيرتا.ممتحفعليهعثرالذي

الرابعالقرنمنصناعتهتقتربوالذيبتيبازةسينتاس.بعليهعنَرالذيبذلك

الميلاد)2(.قبل

تل.مموقععليهاعثرالتيالجنائزيةالمقابرفخارياتنؤرخأنيمكنكذلك

منكلفيجرتالتيالتنقيباتأثناءعليهاعثرالخبوتلكسليمانسيدي

قبلالرابعالقردنقبل.مما،الأقصىبالمغرب(Banassa)وبنسا(Mogador)موغادور

تلكخلاليتمكانالذيالفينيقيالليييالتجاريالتبادلعلىدليلوهوالميلاد.

يعثرلمالتيالتونسيبالساحلبالنفيدةالساحليةالمقابرفييقالالشيءونفسالفترة

الخزاف.دولابفخارياتعلىفيها

,A.Mahjoubi, les cites romaines de Tunisie societe tunisienne de diffusion, Tunis-
2.23.sans date. PP. ;.92-9 St. Gsell, .H .A .A ,.N .T VI, P

033-263..Tipasa,Rev.، Afri,. .T XII, ,4891 PPكا.P Cintas fouilles puniques-
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القرن!تإلىتعودفإنها،الجزائريبالغربرشقونمقابرفخارياتعنأما

لملا(.40خأح31النموذجيالفخارنوعمنوهي،ؤ.موالخامسرالسادس

الكخاىجانبإلىالجنائزيةالطقوسدراسةلناتسمحأنيمكنالعموموعلى

المزببا،دمننحتلفةمناطقفيمتنقلينوآخرينمستقرينأناسروجودمعرفة

النوميديةالقبائ!!تقطنهاكانتوالتيمنهالشرقيةالمنطقةفيلاسيماالمّد!بم،

رية.الموالقبائلتؤمهاكانتالتيالأطلسيالمحيطعلئالموجودهّالسهولوتلك

ا.بالاهتماجديرةاجتماعيةتركيبةوجودعلىالتاريخفجرآثاربقاياوتبرهن

14(ص.أرقمالشكل)أنظر

الجطعيالدفنات3ثديسبازينالر

0،رقمالشكل

أنهنفترضيجعلناالقد!بمالمغرببلادفيالكبرىوالأضرحةالمعابدبناءعن

الضخمةالأضرحةتلكبناءفيشاركتالعاملةاليدصتهامةتجمعاتهناككانت

المغاربيةالحضارداستفادةمدىعلىالكفايةفيه.ممايبرهنذاتهحدفيإليهاالمشار

14



لمالقد!يمالمغربأنعلىقاطعدليلوهو،الإغريقيالمشرقىالعمارةبفنالقديمة

تمدير)1(.أقلعلى.مقالنالثالقرنمنذنفسهعلىمنغلقايكن

السكانبأنمدراسنضريحمنبالقربالمتوافرةالقديمةالمدافنمنويستفاد

وأكبيرةعائلاتشكلفييتجمعونالأمربدايةفيكانواالقدماءالنوميديين

فيذلكأكانسواءالمجتمعفيمكانتهملهمأقوياءأشخاصيرأسهافيديراليات

أغاليد)2(.أوقبائلرؤساءشكل

فيالتاريخفجرفترةخلالوالمدنالقرىكانتإذاإنه،نقولعامةوبصفة

كانتوالجبالالسهولسكانبينالتجارةوأن،نادرةالقدهـبمالمغرببلادداخل

تمثلتعلاقاتهناككاشافإنه،البسيطةالتلقائيةالمبادلاتبعضفيمنحصرة

تديسمدينةعلىالعثورفإنذلكوعلى،الساحليةالفينيقيةالمدنمعالتعاملفي

نوعيةخلالمنعائدالبرونزمنمصنوع()سفانكستمنَالعلى

بينكانتالتيالعلاقاتبتلكنقريجعلناق.مالسادسالقرنإلىصناعته

)3(.والسواحلالداخل

المديمالمغرببلادسواحلبينالعلاقاتتلكنلمسأنيمكنكذلك

الشلفسهلفيعليهاعثرالتيالبونيةالفخاريةالكسرتلكفيممثلةوفىاخله

..مقالرابعالقرنإلىوالعائدة

بهااستقرتقدتكونأنيستبعدلافإنهبسيرتا،البونيةالفخارياتوجودعنأما

بعلالإلهينعبادةخدمةعلىوتعملالمحليينالسكانمعالتجارةممارسفينيقيةجالية

انعكص!العصرنفسوفي.م.قالثالثالقرنمنذوذلكبعل،بنيتاشاوالإلهةحمون

مماالأقصىالمغربمناطقفخارياتعلىالإبيريةالبونية-الفخارةالصناعةأسلوب

يضاف،المحليةالبازيناسلقبوروتطورتقليدعنوعبارةوه.م،فالثاكالقرنلىاٍالمدراسنبناءتشييديعود)1(

اًنظر؟المعلوماتمنلمزيد،المشرقيالمصريوالحلق(الأيونية)الأعمدةالإغريقيةالمعماريةاللمساتإليها

*(.,.G.Camps, Monuments et rites funeraires..,902.P 1P-
ماغايةالفينييقين،عندالسوفيتيقابلوهوالوقتنفسفيومدفيعسكريهوحاكمالإغليد:)2(

لقبيحملانوماسينيساسيفاقسمنكلكانوقدحاكمقاضعنهوعبارةالأخيرهذاأنهناك

الرقت.!فيوملكغليداٍ

)3(.tS.83.Gsell, .H.A.A,.N .T ,.VI133.P et .T VI, P-
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بنسامدينةفيالعميقةالطبقاتفيبقاياهوجدتخاصاطابعايأخذجعله

(c(Banassa?فولوبليس(Volubilis)الأقصى.بالمغرب

بدأتقدكاشاالقل!يمالمغرببلادبأننقولأنيمكنسبق،ماع!بناء

سط.المتوالبحرتاريخفيدوراتلعبلأنالتاريخفجرمنذنفسهاتحضر

التاريخ:فجرفيالبحثكيفية،.

بعضوجود-رغمالتاريخفجرفيالبحثوطرقمواصفاتتبقى

هذادرسواالذينالأثريينالباحثينأنذلك،واضحةغير-النادرةالنصوص

البحثأنومعالتاريخىالأدبيعنالأثريللبحثأهميةيعطودنكانواالميدان

البشريةوالمجموعاتالمستترةغيرالقبائلتاريخكتابفييفيدلاأيضاالأثري

تذكرلاتكادالحضاريةنحالفتهالأنذلك،الحضاريالتكوينطريقفيهىالتي

والكتابيةالماديةالوثائقعلىاعتمادامعالجتهايمكنالتاريخفجردراسةفإن

فييعتمدوالذيالتاريخقبلمافترةفييتوفرلاالذيالامتيازوهو.القليلة

للبناءتخضعدراستهفإنوبذلكتهذيبها،ونوعيةالحجارةبقاياعلىإلادراسته

التشذيب.فيوالتدرجوالمقارناتالفرضياتعلىيعتمدالذيالتعسفي

ماإذامرنةتكونالتاريخفجرآثاردراسةطرقفإنسبق،ماعلىبناء

تشذيبعلىذلكإلىأشرناكماتعتمدالتيالتاريخقبلمافي.ممثيلتهاقيست

آثاردراسةفإنوبالمقابل.التعسفيةوالأحكامالأرضيالتطابقودراسةالحجارة

علىالاعتماديمكنهاالتيالكلاسيكيةالاَثارسهولةلهاليستالتاريخفجر

القضايا.منكثيرشرحفيصالكتابيةالنصودراسة

فيهاتكونالاَثارفإن،التاريخيةللفترةبالنسبةأنهنقولأنيمكنوهكذا

)1(.معارفهويعمقيثريالأحيانمنكثيرفيالباحثتجعلمراقبةأداةعنعبارة

التاريخع!جرآثارفيالباحثفإن،التاريخقبلمافيالبحثغرارعلى

العظاموكذاكالحلىالمعدنيةوالأدواتالفخارمثلالماديةالبقاياهوالاَخريدرس

والعلاقاتالحياةونوعيةلكيفيةترشدناأشياءوكلهاالميجاليتية،المقابرفيالمتبقية

.الأثريالموقعأصحابعندمتوافرةكانتالتي

,St.Gsell.؟13؟-82. .H.A.A ,N,2TP P-
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الكبيرالجزءكانالتاريخبفجرعرفتوالتيللنيوليتياللاحقةالفترةأنكما

اللمساتبعدفيماالقدماءالمغاربةللسكانكانوقد.البونيةللفترةمعاصرامنها

كانالتيالجنائزيةوالقبورالأوابدفيذلكوتمثلبدائيةكا!اولوأنهاالمعمارية

المقابرتلككانتالأحيانغالبوفي.بدائيةمعماريةلمسةيحملمنهاالبعض

)1(.للغايةمنهفقيرةأوالجنائزيالأثاثمنخاليةآنفاإليهاالمشار

المواقعفييبحثنراهلذلكأثريا،منهأممنرمؤرخاس.جزيليعدجهتهومن

الترابطأوالكرونولوجيالجانببهيحددتاريخيأدبيمعطىعلىيعثرعلهالأثرية

بقاياعلىالميجاليتيةالمقابرفييعثرلمأنهوبمادرسها.التيالتاريخيةللعصور،الزمني

إلىاللجوءعليهبقيفإنه،التجاريالتعاملتحددالتي3(اlexْ)السيلاكسحجارة

متأخرا)2(.كاناستعمالهاأنولووالرومانيةالبونيةالوثائق

ثهالفيالتاريخفجرلفترةالتاريضيالترتيبفكرةفإنسبق،ماعلىبناء

هندستهنوعيةوعلىالميجاليتيةالمقابرفيوجدماعلىحبسادائماتبقىإفريقيا

ذلكنسبيا،افتراضاإلاتقدملاالخقالضروريةالقاعدةوهىالجنائزيةالمعمارية

وطريقةالمقابرتلكشكلدراسةإلىيحتاجالمؤرخفإنولذلككافيةغيرلأنها

.)3(المنطقةفيالانتشارحيثمنوتنظيمهابنائها

الدولمنمقابرفيأعمالهمباشرواالذينالمنقبينمعظمأنإلىالملاحظةوتجدر

أكانواسواءالتاريخقبلمابدراسةيهتمونكانواإفريقياكالفيوالبازيناس

هؤلاءومن.الكلاسيكيةبالآثاراهتمامهممنأكثربهمهتمينأومختصين

.ول(ديبروجوأ..الاأReygasse))ريجاس.منذكرالتاريخقبلفيماالمختصين

(Debrugeورلودي(R.Le Du)لوجار.وف(Logeart)اعتمدوقد.ع

وفيدراستهاحاولواثم،وفرضياتهس.جزيلآراءعلىإليهمالمشارالباحثون

لاإفريقياثهالفيدولمنمقابرواستعمالتشييدتاريخأنإلىتوصلواالأخير

.م)4(.قالثالثالقرنيتجاوز

)1(.G. et .H Camps, la necropole megalithique du djebel Mazelaa Bounouara, ed..AM-!
14-7,__G.Paris..6491 PP

)2(35.+-232.VI,,2791 PP3-)اص!53.أ.+،.*.ول،ول.ول

,G.Camps.،)5591,11)ذ( la necropole de Drar، a EI- Achour, Libyca, archeol. epigraph., T-
0264-225.PP

)،(236.-232.St.Gsell. .H.A.A,.N .T VI, PP-
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سنةفيتوقفتالتيجزيلس.أعمالبعدأنهإلىريجاسم.يشيروبدوره

)1(.المنطقةفيالتاريخفجرفترةمعرفةميدانفيتقدمأيهناكيظهرلمإم،279

المغرببتاريخالخاصةأعمالهفييرىجزيلس.أنإلىأشيرأنأودوهنا

الموجودةتلكوبينالأوروبيهالدولمينيةالمحطاتبينتفصلهوةهناكأنالقديم

علىالمعتمدةالشاسعةالفروقعلىذلكرأيهفييركزثمإفريمَيا،كالفي

عدمفيتتمثلأخرىفروقهناكأنكما.الجنائزيللأثاثالخارجيالمظهر

Les)المانهيرتواجد Menhirs)والكروملش(Les Cromlechs).الحقيقية

صغيرةتبدوالافريقيةالدولمنقبورأنفييتمنَلماغالباالخلاففإن،وعليه

الممراتمنخلوهاذلكإلىيضافأوربا،في.ممثيلتهاقيستماإذاالحجم

)2(.بتونسأح()2!االليزموقعفِىوجدماعدافيما،المغطاة

التاريخي:التلىرج2.

العشرينالقرنبدايةحواليمنذالجزائرفيالتاريخفجربحوثبدأتلقد

التاريخفإن،الأخيرةهذهوعكس،التاريخلبل.مماالخاصةلتلكسابقةوكانت

حقبتهأودراستهتضمولمالتاريخقبلماعلماءقبلمنالكافالدعميتلقلم

التاريخية.الفترةإلم!

أنهعلىيزيدلاإفريقياثهالفيالتاريخفجرعليهيطلقمافإن،وعليه

التاريخية،الفترةببدايةمتعلقةلوقائعخاصةنظرةأوبالمصطلحاتذهنيتلاعب

الطرححيثمنمختلفتينفترتينبينالتماسخطتمثلأنهاهنالكماغاية

)3(.التاريخيالانسجامعنبحثامنهماكلاتخدملكنهاوالمصادر

فيالأثريةالماديةالوثائقمنكثيروبقاءوالمنهجيةالمختصينتوفرعدمإن

التاريخفجردراسةبقاءوراءكاتحاالتيهيدراسةدونالمتاحفوأقبيةغرف

التدرجفيمختلفتينحقبتينبينهامتاريخىربطفترةأنهاوالحالالمهد،في

)1(

)3(

Histoire et(,!ص.M Reygasse, les ages de la pierre dans'1 Afrique du nord (Algeri-

07.-37.rie,3191، PP!1اولا!سhistoriens de

,.M.Reygasse, Monuments funeraires preislamiques de'1 Afrique du nord,.A .MG-
118..Paris,0591 P

.،,A.Ruhlmann, le timulus de Sidi Slimane, bul. de la soc. de prehistoire du Maroc-
07.-37.VII,,9391 PP
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الاهتمامكانوقدبها.الاهتماموجماولذلك،التاريخيةالفترةفيوثانيهما

للدارسينالكافالاهتمامتأخذلمالتيالمعضلاتبينمنالتاريخىبالتدر!

التاريخية،للفترةسابقةفترةعنعبارةالتاريخفجرفترةجعلواالذينالقدماء

تنتهي.ومئتبتدئمئبالضبطيبينوالملكنهم

الألفنهايةمنذتضاعفتقدالتاريخيةالتأثيراتكا!االقد!بمالمغربوفي

وهومابعدفيماوروماثانياقرطاجةثمأولاصورسيادةتحتالميلادقبلالثانية

النيوليتيينالقدماءالمغاربةجعلماوذلكالقديمةالاستعماريةبالتأثيراتيعرف

غزاهمفقدذلكومعبهم،اللحاقيستطاعلاحيثإلىالداخلإلىينسحبون

الخزافأأ(.الدولابوفخارالمعادناستعمال

بينمتساويةغيرالحضاريةالمعاصرةأنفييشكمنالباحثينمنوهناك

الباحثونهؤلاءيخلص.خارجىضغطتحتالأجنبيةوالتأثيراتالمحليينالسكان

نعثرأنيمكنذلكومقابل.المحليالمعادنبعصريسمىماهناكيوجدلاأنهإلى

القبورغرفوفيبونية(.-اليبيةاللغةوالمزدوجةالبسيطةالليبيةالنموشعلى

.()2القرطاجيالفخارتوفرالدولمن

والشمالالأوربيةالدولمنممابربينبهالمعترفالتشابهمنبالرغمأنهيبدووهكذا

الميجاليتيةالقبوردمجمستحيلاأيضايبدوفإنه،الزمنمنقرنمنذوذلكالإفريقية

الميجاليتأنهنالكماغاية،عامةبصفةالأوربيةالميجاليتيةالمقابرمجموعفيالإفريقية

شرقىجنوبفييشبهمافله،المتوسطالبحرمنطقةفيمعزولايكنلمالإفريقى،

إيطاليا)3(.وجنوبالمتوسطالبحرجزروكاملإممبانيا

البحرتلكمعتلتقىإفريقياثهالفيالميجاليتيةالمقابربأن،القوليمكننافإنه،وعليه

هويلاحظماأنغيرالحديد.عصروبدايةالبرونزعصرأثناءتطورتالتيمتوسطية

جعلالذيالأمرمنعدما،أخرىوأحيانابطئايتمكانإفريقياثهالفيالتطورأن

تاريخيا.متأخرةفترةحئالقديمةبأشكالهاتحتفظمقابرها

)1(,duBardo3،س!!3لا.G Camps, ceramiques des monuments megalithiques, collection du-

055.-513.Alger,,5291 PP

-أ؟أP.4،.526)بر(

(),sla Berberie orientaleحةDr. Bertholon et .E Chantre, recherches anthropologiques d-

895..Tunisie,Algerie), Lyon,,3191)P
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البحرمنطقةفيالميجاليتيةالتاريخفجرمقابرفإن،السابقللمنظورووفقا

فيالتاريخىالتدرجفإنولذلكبهاالخاصوترتيبهاشخصيتهالها،المتوسط

مظهرهاأوالجنائزيأثاثهادراسةعلىاعتمدإذاإلاحقيقيايكونلاالمنطقة

الأوربية.بالدولمنقيستماإذاالبناءشكلحيثمنالقزمي

الأثثروبولوجي:الجانب3.

تلكبقيتبل،التاريخيةالفترةأثناءالقدماءالمغاربةهويةمعالمتتضحلم

ذلك.قبلعليهكانتما.ممثلالغامضةالهوية

ثهالفيالتاريخفجرعهدأطالتقدكانتالقرطاجيةالكتابا!ضياعإن

الرومانيدإليهاتمتدلموالتيإفريقياثهالفيالإغريقيةالثقافةأنكماإفريقيا.

إذا.المنطقةإلىالدخولفيمتأخرةالأخرىهيكانتالتشويهأوبالتهد!يم

للإنسانالأنثربولوجىالجانبتحديدبواسطتهايمكنالتيالشروطعنتساءلنا

الإنساننحلفاتبقايالنتصفحقليلاولوالوراءإلىنعودأنلابدالقديمالمغاربي

إلىذللثبعدنتدرجثمالعربيمشئإنسانفيممثلاوالإيبيروالمغربيالقفصى

البحرالقفصيينأنإلىنشيرأدىلابدوهنا.التاريخفجروبقاياالنيوليتيالإنسان

العظمية،الأثريةبقاياهمخلالمنوذلكقليلةبنسبةإلايعرفوالم،متوسطيين

فيمتفرقةعظميةبقاياإلايتركوالمتاريخيينوالفجرالنيولتيينأحفادهمأنكما

من.تونسغربوثهالالجزائريالشرقيالشمالفيلاسيماالقفصية،المنطقة

الملامحذويالقفصيينرؤوسبقايا.ع()؟حلاه"رواحميىب.قابلمثا،ذلك

)(.الطوارقطبرؤوسالجزائريبالشرقمساكنهموقعفيعليهمعثرالذيىتالزنجية

فيعليهاعثرالتيالبشريةالعظامبقايافيالإهتماميثيرماهناكليسأنهغير

)2(.تبسةمنبالقربالأحوالداموس

ليستفإنهالإيبيرو-مغاربة،أماالزنجيةالملامحذويللقفصيينبالنسبةهذا

بلادأطراففيعليهاعثرالتيتلكعدافيماعليهايعتمدمحامةشواهدلنا

L.50ز.)1( Balout, les hommes prehistoriques du Maghreb et du Sahara, ,5491 Gisement N-

)2(.540bid, Gisement N]-
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العقابكهفموقعىفيعليهاعثراليئالعظميةالبقايامتلالقلدبمالمغرب

(Kef-El- Agab)العقابكهفففى.الأقصىبالمغربالسلطانوداربتونس

Dr)فالواالدكتوريذكر Vallois)تنتمىاليئالبشريةالمواقععظاممجموعةإن

مابينهاوليسأناسها،جثحثبقاياملامحعلىاعتماداوذلكالأبيضالجنمم!إلى

فيممثلة)الأبيض(الجنسهذاأنواعتواصلتوقد.الزنجيالجنسإلىينتمسب

)1(.الحاليينمتوسطيينالبحرالمغاربينِن

الإنسان11أوبالإيبرو-مغاربةيعرفماأوالعربيمشئإنسانبقاياعنأما

المناطقوبعضوالتليةالساحليةالمنطقةفيالعظميةبقاياهمتركزتفقدالمشتوي"،

كلفيالبشريةالمجموعاتتلكبقاياوجدتفقدالمثالسبيلوعلى.المغاربيةالداخليه

العاصمةالجزائرمنبالمربالخروبةوكديةبالأوراسالفرطاسوجبلالضباعملاجئ

منبالقربباشاعليموقعفيالبقاياتلكوجودصتمتأكد!تليسواالباحثينأدىغير

حئتواصلقدكالنالنيوليتيةالبشريةالنوعيةهذهمثلوجودأنيستبعدولا.بجاية

القد!بم)2(.المغرببلادفيالتاريخ!ر

وبقيةالقديمةمصربينيربطأن(R.Vaufrey)ر.فوفرييحاولجهتهومن

سلكتهالذيالطرية!وكانالنيوليتي.فترةمنذوذلكأنثروبولوجياإفريقياثهال

لمحرصعبادةوأن.الشرقيةالمغاربيةالصحراءمنطقةهوالبشريةالروابطتلك

وقدلاسيما،العلاقاتتلكيعززرأسهعلىآمونالكبشيحملهالذيالشمس

الجنوبكبالقرسوممنكلفيالمغاربيةالصخريةالرسومفييشابههاماوجد

بالأغواط)3(.آفلواومنطقةالوحراني

الميجاليتيةالممابرفياكتشفتال!حبالإنعسانيةالعظامبقاياكانتعامةبصفة

تظهرلموإفريقياثهالفيالحاليالإنسانعظاممنقريبةالتاريخفجرإلىالعائدة

أنهكماالنيوليتي،فترةفيبهيعملكانمامثلالرأسعظامثقبعلامةعليها

.5344°Gise.-؟أN

،1.duKef- El- Agab (Tunisie) Gisement neolitique, Libyca, T335حول.P Barbin,، la-
0.5391.3P

33عاما، grottes a ossements et industries prehistoriques de 'I oust 'd Al!11)س,G. Souville-

Libyca,T.,5391,1حع.17-.53
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أدواتأيأومصقولةحجريةفؤوسعلىتلكالدولمنمقابرفيأيضايعثر

.البرونزيأوالنحاسيالعصرإلىتعودمعدنيةأخرى

وأشياءالفخارإليهايضافالحلىفيتتمثلكانتالمعدنيةالأدواتوكل

أدواتأيأومصقولةمتأخرةفترةإلىعائدةالاستعمالمعروفةغيرأخرى

المعدنيةالأدواتوكل.البرونزيأوالنحاسىالعصرإلىتعودمعدنيةأخرى

الاستعمالمعروفةغيرأخرىوأشياءالفخارإليهايضافالحليفيتتمثلكانت

المتوسطالبحرحضاراتتأثيراتعليهاتظهرماوكثيرامتأخرةفترةإلىعائدة

)1(.المحليينالسكانعلىللعيانظاهرةبصماتهاتركتقدالتي

الميجاليتيةالمقابرفيعليهاعثرالتيالإنسانيةالجثثعظامتبدووبدورها

الحجريةالعصورإلىالعائدةبتلكقيستإذاماحدإلىمتطورةإفريقيابشمال

الإنسانعنصربقاياوجودالجثثتلكعظامفيالباحثونلمسوقد.السابقة

مماالزنجيالإنسانفيعظامهامتزجتالذياللييالمحلىوالإنسانالأبيض

.السكانهؤلاءبينهجينوجودمنيتأكدونجعلهم

الأجيالبينفراغيوجدوالأثريةالأنثربوبولوجيةالناحيةمنفإنهالأساسهذاوعلى

)2(.المغاربيةالمنطقةفيالأنثروبولوجيةالدراساتبتواليينمحىأويتقاربأنيمكن

القبورتحاكلمإفريقياثهالفيالدولمينيةالقبورأنس.جزيليرىجهتهومن

فإنذلك،منالعكسبل،السواحلعلىمتوافرةكانتالتيالسردابيةالفينيقية

إشعاعقبللاسيماالميجاليتية،القبورالأحيانبعضفيقلدواالذينهمالفينيقيين

)3(.المحليينالسكانعلىحضارتهم

بواسطتهايمكنالتيالشروطعننتساءلأدنيمكنالموضوعهذانهايةفي

الأثريةأدواتهلأنذلك،المغاربيةالمنطقةفيالتاريخفجرانتهاءبصماتتحديد

ثهالمنطقةفيالتاريخيةالفترةأثناءالريفيةالاَثارأدواتعنتختلفلاكانت

الباحثينأنذلكإلىضفببطء،تتطوركانتالريفيةالتاريخيةفالاَثارإفريقيا؟

لاسيماالنمو،إلىالأمربدايةفيعنايتهموجهواقدكانواوالمؤرخينالأثرش

)1(57.-56.Egypteancienne, Paris,.4791 PPاا,J. Vercoutter-

)2(iques de 'I Afrique du nord, ed. Artsح!te.M Reygasse, monuments funeraires preisla-
118..Paris,0591 P,!صmetiers graphiq

ألأا-،68.4.ع.)3(
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هامشعلىيعيشونأصحابهبقيبليترومن،أويتفينقلمالذيذلك

)1(.التاريخ

التاريخفجرتحددمعالمشروطوضععنالحدشمافإن،الأساسهذاوعلى

غاية.العلميةللمقاييسيخضعولاالخيالمنضربايصبحالحاليةللدراساتوفقا

اليئتلكالربطحلقةيدعممايظهرحئمستمرةتبقىالتسميةأنهنالكما

وتنتمىالماديةالمصادرعلىتعتمدإحداهمانحتلفتينتاريخيتينحقبتينبينتقرن

علىفيهاالبحثيرتكزتاريخيةوثانيهماالنيوليتي()فترةالتاريخقبلماإلى

التاريخية.بالفترةوتعرفالكتابيةوالنصوصالماديةمصادر

.tS.175.Gsell, .H.A.A,.N T. ،31 P-
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الثايخ!الفملى

1مط1!وو1لجمب!مت!مة1لمظ!ومفطوه-

الميجاليتيةالمقابرمفهوم،.

الميجاليتيةالمقابرأنواع2.

التيميلوسقبورأ-

افيئزيةالغرفةمنالخاليالتيميلوس،.

جنائزيةغرفةعلىيحتويالذيالتيميلوس2.

حجريتابوتعلىيحتويالذيالتيميلوس3.

الباؤيناس.قبووب-

المقببةالباؤيناس،.

المدرجةالبازيناس2.

الأسطوانيةالقاعدةذاتالبازيناس3.

القبووالمتعددةالبازيناس40

المتطورةالباؤيناس5.



وأنواعها:الميجاليتيةالمقابرمفهوم-

الميجاليتية:المقابرأ.مفهوم

النَورةتلكوصاحببالآثارالامحتمامميدانفيجديدةتورة،الماضيالقرنشهد

السابقة.القرونفيمعهودةتكنلمالتيالجديدةالمصطلحاتمنالعديدميلاد

عمليةفيالقد!بمالحجريالعثحرأواسحرمنذيفكربدأالذيالإنسانإن

فكريسلوكعنبذلكمعبرا،الترابفيالهامدالجسدذلكومواراةالميتفىفن

التيالمدافنأصنافجاءتومنه،الدفنبقايافيتمنَلمادياإنجازامحققاوبالتالي

الأطوارنحتلفعبرعامةبصورةللإنسانالحضاريالتطورمعرتتصواأخذت

التاريخفجرمرحلةوتعتبرالقد!بم)1(الحجريالعححرمنذبهامرالتيوالمراحل

واليئالحكارية،المنجزاتحيثمنالإنسانتطورمراحلأكحممنواحدة

وأالميجاليتيةالمقابرظهورمميزاتهاأعمومنلأخر،باحثصتتعريفهافيتختلف

-Necropoles()7)الجلمودية Me3alithiques)
مرحلةتدخلبدأتإفريقياكالبلدالنأدنأورفليخيرمحمدالأستاذيرىر

الميجاليتومصطلحق.م)ز(الثانيةالألفمنالثانيالنصشمنذالتار!افجر

خنددتىبحفرقامحيثا،مب!الدفنبعمليهقامنياندرتالإنساناًنتثبتأشوليةباقاياعلىعثر))(

ال!صب!هـالمغربفيالمدافئلحوفحطر"حس!تامخمدأنظهـ1جنائزيا،أثاثاحولهواضعاالميتفيهيوارى

ص.9.7)،ذلأسنة،إفريقيةمجلة"،الرومانيالغزوقبل

بينماالميحاليتية،المقابرتسميةعامةبصفةا(حاقابرمنالنوعذلكعلىالأجانبرخونالمزايعحلق)؟(

أنظر،ضخمةصخريةجلاميد!نالقبرلت!سوننظراانجلموديةبالمقابرالعربالباحثينبعضيسميها

7-9.ص.ص،السابقالمقالفنطر،حسينمحمد

حولياتؤ.م"،الأولالقرنخا،لالتهديمالمغرببلدائافيالمدينةوضعية11:ليأورفهخيرمحمد)3(

التاريخية،والدراساتالأثريللبحثالرابماملتتمىا،الثقافيالتراثمديرية،اسثتافةواتصالالاوزارد

26.،6991أفريلد+اصاإأفىمنتندو! E.
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(Megalithe)ليتوسشَقينمنيتكونإغريقيمصطلحهو(Lithos)وتعني

الكبير()1(.)الحجر.ممعئكبيراوتعني(Megas)ومغاسالحجر

وهيالمشذبةغيرالضخمةالحجارةتلكهيالميجاليت)أنتويبي:ويرى

ألافخلالأقيمتأنهاويبدو،الإنسانصنعهاالتيالمحليةالأعمالمنأطول

.م.(21(.ق00350015-بينماالممتدةالفترةتلكلاسيما،السنين

3)()شايلدمثلالأوربيينالباحثينبعضويذهب Childe)نأالقولإلى

قدما.الأكثرالنيوليثىإلىترجعأورباكالفييةالميجاليتممابر

،الخصوصوجهعلىالفرنسيونوالمؤرخونالباحثونيذهبحينفي

سواءالتاريخفجرإنسانخلفهاالتيالمدافنتسميةإلىعموماوالأوروبيون

اليونانية،بالمصطلحاتذلكفيمتأثرينالميجاليتيةإفريقياثهالمنطقةأوبأوربا

فنطر)4(حسينمحمدالحصرلاالمثالسبيلعلىمنهمونذكرالعربالباحثينأما

الجلمودية)5(.المقابرأوالجلمودية،المدافناسمعليهافيطلقون

ولأنالكتابةيعرفونلاأقاموهاالذينالميجاليت)6(بناةأنتويبيويذكر

الأجداد.لعبادةهامارمزاكونهافيأهميتهاعلىصامتةتشهدالميجاليت

التيالمقابرتلكهيولecropolesMegalithiques)الميجاليتيةفالمقابرحينئذ

المتعلقةالماديةالبقاياجلفيهاندثرتالذيالوقتففى،التاريخفجرإنسانتركها

تاريخيةحقبةعلىتشهدحاضرةبقيتالأمواتمدينةنجداليوميةوالحياةبالسكن

خاصة.بصفةالقدهـبمالمغربوإنسانعامةبصفةالإنسانتطورمنهامة

تلكصنفتفقدالحقبةلهذهالدراساتمنالعديدوتزايدلتراكمونتيجة

الهندسىشكلهامنانطلاقا،عديدةومصطلحاتتسمياتتحتالمعالم

)1(376..F.Raymond, Manuel de prchistoire general, Paris,,5891 P-
8191،58بيروت،الأولالجزء،زيادهنقولا.ت،البشريةتاريختويبى:أرنولد)2( . ,o.

)3(126.-125.V..G Childe.,'L Europe prehistorique, Paris,,6291 PP-
.7ص.،السابقالمرجع،فنطرحسينمحمد)4(

السامية.اللغاتمنالعديدفيتوجدساميةكلمةوالقبرقبرمفردهاج.،المقابر)3(

الدوليةالجمعيةطرفمنعلصيكمصطلحرسمياظهرقدا"!حالا"كان)"(أميجاليثمصطلحإن)6(

S.اًنظر:م،1867سنةبباريسالتاريخقبلماوآثارللأنثروبولوجيا Reinach., "Terminologie des

48.-34.serie,.T XXXII,,1883 PP39ع*أغ.,galithiques" .R.A RولMonuments

26



نتناولهالذيالموضوعلأنونظراصنفكلدوروطبيعةالجغرافيوانتشارها

قالمةمنطقةوبخاصةالجزائريبالشرق)1(الميجاليتيةالحجريةالمدافنحوليدور

فيأشرتلذابوعطفان،وقلعة،الركنيةكموقعها!ة،جدمواقعلتواجدنظرا

عديدةأنهاالعلممع،المدافنأصنافأيالأصنافهذهأهمإلىالأولالفصل

.)2(إحصاؤهاويصعبالمغربببلادومتنوعة

أجدادناتركهاالمقابرتلكهىالحجريةالقبورأنالموليمكنهناومن

الفكرإليهوصلماعلىوتاريخيماديكدليلالأمواتمدنفيالمغاربه

بعدمابعالمالمتعلقالجانبفيخاصة،تطورهمراحلمنمرحلةفي.المغاربي

كلهاوالتيملوس...،والشوشة،والبازيناس،والحوانيتالدولمنفمقابر،الموت

الحياةطبيعةمنهاماجانبالناجسدتالتي،القديمةالمغاربيةالعمارةمنألوان

الجغرافيةالمؤثراتحسبالجغرافيوانتشارهاهندستهافياختلفتوإنالجنائزية

المغاربة.أجدادنالدىالجنائزيللفكرتجسيدامجملها،فيتبقىفإنهاوالحضارية

G.)كامبس!ج.يرىلذا Camps)الميجاليتيةالمقابرأهميةتكونمهمابأنه

بالبلدانالتأثيرحيحشامنأهميتهانسجلأدنيجبفإنهالقدماء،المغاربةعند

...()3(.المتوسطية

الميجاليتية:المقابرأنواع2.

والبازيناس:التيملوسقبورأ.ْ

جديدةأصنافتظهربدأت،الكهوفأرضيةفيموتاهالإنساندفنأنبعد

والمحيطبالطبيعةاحتكاكهوفقالفكريتطورهإليهوصلعماتعبيراالمدافنمن

عامطبصورةالخارجي

c)بالتيملوسالمدافنمنالنوعهذاعرفولقد (Tumulusهذاأطلقتحا

)4(.الأصنافبباقيمقارنةمختلفشكلذاتالجنائزيةالآثارمننوععلىالمصطلح

58..ص،السابقالمرجعتويبي،()

.7ص.،السابقالمرجع،فنطرحسينمحمد()

)3(3.G Camps, Aux origines de la barbarie, Monuments et Rites Funeraire-

)4(.220.Protohistoriques,Paris ,6191 P

65..G.Camps, Aux origines..., P-
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تتكونالتيالدفنحفرةيغطيالشكلمخروطيبناءمنالقبورهذهتتكون

منقطرهايتراوحدائريةقاعدةذاتوهي،والحجارةالتربةمنكبيرركاممن

متر)1(.015إلى5

والكركورحول(لems4ْ)الرجممثلأحماءبعدةالقبورمنالنوعهذاعرف

(2()Karkoure).

E.)قوتييالباصماويعد .FGautier)الرجممصطلحاستعملواالذينمن

فيالكركورباسموالبواديالأرياففيغالبايعرفالذيالتيملوسلتعريف

)ز(.الجزائريالشرقفيوالرجمالأقصىوالمغربالجزائريالغرب

المغرببلادفيالمسيطرالنوعهوالشكلالمخروطيالجنائزيالبناءويعد

المنطقةعلىاقتصارهعدمالمدافنمنالنوعهذامميزاتمنأنهكماالقد!بم،

جنوبا،ا!جرحدودغايةإلىالصحراويةالمنطقةإلىآثارهتمتدبلالشمالية

)4(.الكناريوجزرالنيلإلىامتدادهويصل

نحتلفةأشكالذاتللحجارةبسيطتكديسهوالتيملوسفإنوعليه

الجنائزيالبناءعوالقديمالم!هـببلادفيوالغالبعموماالمشتركوالشكل

الش!سلالمخروطيةالقبورلهذهأصنافعدةوتوجد)5(،الشكلالمخروطي

التالية:الأنواعفيتتلخص

الجنائزية.الغرفةمنالخالمبالتيملوس10

دفن.غرفةعلىيحتويالذيالتيملولر2.

حجريا.تابوتايحنمالذيالتيملوس3.

()6..dunord, Paris,,0591 P07ولأ95حلا Reygasse.,Monuments fun6raire preislamiques de C-
)(803.-692.J.Campardau, op. cit., PP-

سنةنو!تالثمالضة،الدرجةدكتورادرسالةالجزائر،فياسبونياالفينيقىالتواجد،غانمالصغير)د(-محماء

01ص..8191

)4(
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جنائزية:غرفةعلىيحتويالذيالتيملوس2.

نجدالدفنغرفةفيهتنعدمالذىِالمخروطيالبناءمنالسابقالنوعبخلاف

نأكما)1(،الباحثينبعضيسميهاكماحفرةأوغرفةعلىيحتويالثانيالنوع

ريقاسم.ويصفالخارجىالمظهرحيثمنسابقهعنيختلفلاالنوعهذا

حمسهأوبأربعةمحميةتكونقدفيهالدفنحفرةبأنالنوعهذا(M.)س!33ء!لأحول

)2(.صغيرةبحجارةمغطاةتكونفالحفرةحجريةلوحات

استعمالهاعنفضلا،قويةتجعلهاببلاطاتمزودةالداخليةفالجدرانوعليه

علىالصفراءعينمنطقةوتحتويالتغطيه)3(،فيأيضاتستعملالداخليةالبنيةفي

(.32ص.2رقمالشكل)أنظرالنوعهذاتمثلجيدةنماذج

وقدهذا)4(الأقصىبالمغرب(Erfaud)أرفود.ممنطقةلهنماذجتوجدكما

مغطاةحفرةعلىتحتويقبورالجزائريبالغرباتلاغمنطقةلناأعطت

ركامشكلفيذلكبعدالبناءيرفعثمالأرضسطحمستوىفيببلاطات

بصورةمركزةالحجريةالألواحمنبصفينمغطاةفالغرفة،الشكلمخروطى

)5(.الحفرةمركزفيخاصة

الجماعيالدفنظاهرةهوالتيملوسقبورمنالصنفهذامميزاتومن

الأساسىوالاختلاف،واحدةمرةمنأكثرالقبريستعمللاكما،والفردي

أسفلفيالكائنةالحفرةبهاتغطالتيالطريقةفيتتلخصالنوعهذاأشكالبين

البناء)6(.

))((71..G.Camps, op. cit., P-
)36.!.،.M.Reygasse, op. cit-

96..G.Camps, op. cit., P-
سنةنوقشتالثالثةالدرجةدكتوراهرسالةالجزالًر،في...البونيالفينيقىالتواجدالصغيرمخمدغانم)4(

.12ص.،8191

)6(375.-373.St.Gsell, "Les Tumulus de la region de Boghar", .B.A,.C,0091 PP-
Drلما" Pinchon. "Station de surface et Tumulus de la region de Boussuet et d-

204..telagh",departement 'd oran, cong. pre. de France,,)3691( P
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افيئزية:الغرفةمنالحاليالتيملوس4.

عمليةيطورالإنسانأخذللحيواناتعرضةتتركالجثثكا!اأنبعد

قبلماعصورخلالالذئابعلىيخفيهاحئالأرضفيالجثةليواريالدفن

التيملوس)1(..ممدافنيعرفأصبحالذيالدفنصتالنوعهذابدأأين،التاريخ

وكذاالاستبسيةالمنطقةفيالشكلالمخروطيةالقبورمنالنوعهذاينتشر

وأغرفةوبغياب،الجنائزيأثاثهبفقريتميز،عامةبصفةالصحراويةالمناطق

عين.ممنطقة(Dessigny)الضابطحفريةتؤكدهماوهذاللدفننحصصةحفرة

وضعيةفيكانتوالعظام،الأرضعلىملقاةكانتالجثةأنحيثالصفراء

(.2)الجنائزيالأثاثغيابعنفضلا،سيئة

التيالعناصرمنالأرضعلىمباشرةالجثةووضعالدفنغرفةغيابإن

إلىأخرىجهةمنأدىماوهذاالتيملوس،منالنمطهذاوضعيةعلىأثرت

معا.والانسانالطبيعةعواملنتيجةالقبورمنالنوعهذااضمحلال

الجسدتغطيةمنهالهدفكانأينبدائيقبرالنوعهذااعتبارلنايمكن

وباقي،والذئابللوحوش!عرضةيكونلاحئوالحجارةبالترابنسبياوحمايته

خلالللإنسانالمعيشيهَالظروفالاعتبارعينفيأخذناإذاالمفترسةالحيوانات

.وفجرهالتارلِخقبلماعصور

وتتراكمتتكرسحئعليهاالحجارةوضعثمالأرضعلىالجثةوضعإن

إليهاالمشارالموادفتراكمالمبور)3(،منالبدائيالنوعهذابتكوينسمحالذيهو

الضابطحفريةوتعتبرالبناء)4(مظهريعكسمخروطيبشكلظهورهاإلىأدى

شكلجليالناتوضحالتيالحفرياتمنالجزائريةبالصحراء(Dessigny)ديسني

عينقبوريعلوالذيالمخروطيالبناءالباحثهذاوصفحيثالقبرهذا

بقاياتحتهاتغطيوالحصىالهشةالحجارةمنكبيرركامعنعبارةبأنهالصفراء

البناء)5(.مركزفيمباشرةالأرضفوقوضعتقدكانتبشريةجثث

.y"notice sur quelques monuments de la region 'd Ain Safra", .BA
83

.7-6.PP

65.-63.PP

.67.ibid., P-

4*3لا ine Dessi-أ"7،ح

(،.ح8091),.ح!63-

-Ibid.ع!!63-.64

،.Reygasse,op. cit-

Dessi3,.؟هأس!!.أ ny-



وهذا،حقيقيةقبوراليمستالتيملوسقبوركلأن()جزيلويرى

فيالجثةوضعأيالثنائيالدفنمارسواالقدماءالمغاربةبأنالاعتقادإلىيدفعما

يفسرماوهذاالوهميةبالقبورالاحتفاظمعأخرىأماكنإلىنقلهاثمأوليةقبور

الغرضوإنما)1(جنائزيةبقايابأيتحتفظلاالتيالمقدسةالبناءاتوجودنسبيا

)2(.الأرياففيخاصةالشريرةالأرواحونبذالتبركمنها

منطقتينبينالحدودلتعيينخاصةكإشاراتأيضايستعملأنهكما

المنطقةيفصلكانالذي(Autelsdesphilains)الفلينهيكلمثلمتجاورتين

شرقا)3(.بليبياالإغريقية(Cyrenaique)وقرينهغرباالقرطاجية

)((.34.185Gsell .H.A.A .N .T VI,P

مدفونالمكانهذابأنالعامةيعتقدبالمزارة،تعرفقداسةذاتالبناءاتمنكثيراالأرياففينجد)2(

اًينالركنيةفيالحالهركمامقدسةشجرةعنعبارةيكونوقدللتبركمكانهوأو،صالحوليبه

مزارة.نجد

)3(.31.185Gsell, op. cit,P
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التيالتيملوس)1(،منالمجموعةهذهتصنفبوغارقبورأنإلىجزيلويشير

-Ain!ولam)الحمامعينتيملوستشبه El-Ha)ألكييج.السيدةقا!اوالتي

(Alquier)ونذرته.بفقرهعمومايتميزفإنهالجنائزيالأثاثأمابدراستها)2(،.أ

:حجريتابوتعلىيحتويالذيالتيملوس3.

الصنفلهذا،الدفنعمليةفينوعيةنقلةتعداليئالجنائزيةالغرفةإنجازبعد

غالبفييتوسطتابوتعلىيحتويالجنائزيالبناءأصبح،الحجريةالمدافنمن

منحوتةمستطيلةحجرةمنالغالبفييتكونحيثالمخروطى،البناءالأحيان

بتيالضابطويصف،بلاطاتعدةأوحجريةببلاطةومغطاةوسطهافي

الجزائريةالصحراءفيالصفراءعينقبوريعلوالذيالمخروطىالبناء.ع()(4"س!ع

التيالجنائزيةالغرفةبوسطوجدتالحجارةمنبسيطكوممنيتكونبأنه

كرمانعين.ممنطقةالتيملوسمنالنوعهذانفسنجدكما)3(،التابوتيتوسطها

لمجبلتيملوسوجودإلى(M.Jolt')جوليالسيدأشاروقد)4(بوسعادةكال

.توضيحاتأيةإعطاءدون،قالمةمدينةعنكلم4بيبعدالذيحلوف

مجموعةنستخلصالقبورمنالصنفهذاحولاستعراضهتمماخلالمن

يلى:فيماتتلخصالنتائجمن

الداخليةوبنيتهاأحيانا،الخارجيالمظهرحيثمنالتيملوس،قبوراختلافأ-

.الأصنافهذهفيهااستعملتاليئوالفتراتالعصورتنوععلىواضحةدلالة

المدافن،منالصنفهذافيالدفنطرقلاختلافتبعاالأنماطاختلافب-

لاَخر.نمطمنتختلفاليئالدفنطريمةوكذاوالجماعيالفرديالدفنفهناك

منوغيرهاالمزهرياتوضعطريقعنالجنائزيةالطقوساستمرارج-

)5(.المدافنباقيفيالحالهوكما،الجثثرفقةالأواني

375.-373.St.Gsell., op. cit., PP-
,.destombeaux megalithiques 'd Ain- El- Hammam".A .F.A S1111!!!س,J. Alquier-

316311-,(2791.PP)

492.285-,5091.PP*لألأ،.Petit,"Note sur les tumulusd'Ain Safra"1, .B .S .G,.0 T-صأ.

2..G.Camps, op. cit., .P,96 fig-
،!.8..Reygasse,op. cit-
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أخرىأوانيمعالتيملوسمناستخرتجاالتيالأوانيبعضتشابهد-

لأنماطالقدامىالمغاربةاستعمالعلىدلالةالدولمن)1(قبورمناستخرجت

المدافن.منمتعددة

البناءيحتويإذثانيدفنيوجدالتيملوسأنواعبعضفيأنهنلاحظهـ-

إلىيدفعمماc(Tilghemit)تلغميتفيالحالهوكماقبرينعلىالجنائزي

معمقارنتهيمكنماوهذا)2(،العائلةنفسمنلشخصينالقبرينأنالاعتقاد

بوعطفان.وقلعةالركنيةفيالحالهوكماالسياجنفسفيالمجمعةالدولمنمقابر

التيالدولمنقبورتفوقبنسبةتتواجدالجزائرفيالتيملوسقبورإنو-

)3(المغاربيةالحضاريةالأصولنفسفيمعهاتلتقى

إفريقيابشمالالتيملوسمواقعبعض

المغربتونسالجزائر

وجدةتيملوس!قابستيملوسالصفراءعينتيملوس

(Oujda)I (Gabes) I (Aire-sefra)
أرفودتيملوستباقةجبلتيملوسمراحجبلتيملوس

(Erfoud)I (Djebel Tebaga) I (DjebelMerah)
الماءكوديةتيملوسقفصةتيملوسبرججبلتيملوس

(Koudiateel-Ma)يجبوعرير I (Gafsa)

(Bordj-Bouarreridj)
أرجمفمتيملوس!بوغارتيملوس

(Foum-Rjam) I I(Boughar)
قصطلتيملوس

(Gastel)

10رقمجدول

.8.Ibid.,P-

71..G.Camps, op. cit., P-
77.-1867,.G.Brunon, "Notice sur les Dolmens et Tumulus de 'I Algerie", .R .S.A C-

332.!.
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:سينازلباا0قبور-ب

الباحثينمعظمعندوتعرفعرفتكما(Bazinas)البزينةأوالبازينا

اصطفاهمصطلحالبزينةولفظالحجريةالمدافننماذجمنواحدةبأنهاوالأثريين

الشكلمستديرةبناياتتعلوهاالتيالقبورنوعإلىللإشارةالاَثارعلماءبعض

تقلصمعشاقوليامتتاليةدوائرمنتتكونأنهاحيثمدرجةتكونوقد،عامة

.)1(حلزونيشكلفيتظهرحئالقطر

أنهاكمامعاوالأتربةالحجارةوأحياناالحجارةالبزينةبناءفيويستعمل

)2(.مرتفعةأكماتشكلفيتظهر

A.)لوتورنوالفرنسيالباحثكانولقد Letourneaux)الذينالأوائلمن

المنتشرةالقبورتلكبأنهاإياهامعرفا1867سنةالمدافنمنالنوعهذادرسوا

)3(.السهولفيالأوراسجبال!حول

والمسطحاتالمرتفعةالمواقعمنالعديدفيالبازيناسقبوروتتواجدتنتشر

.4()تونسأوالمغربأوالجزائرفيسواء

.16ص.،السابقالمرجعفنطر،حسينمحمد)1(

16.ص.،السابقالمرجع،الصغيرمحمدغانم()2

(".A Letourneaux, "Sur les monuments funeraires de 'I Algerie orientale", archive fur-

312.-903.anthropologie,.T ،)1 ,1867 PP

دونسالمةبقيتالئالبزائنأهممنواحدةالجزالًريةالتونسيةالحدودعلىكتوبزينةتعتبر)4(

أنظر:الموضوعهذاحول.،.مقالرابعالقرنإلىتعودوالىالمانيتونسيفريقبدراستهاقام،حفريات

.-78ص.ص.،السابقالمقالفنطرحسينمخمد
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ابىزيناسمح!تلبعضنماذج

ئرلجزاا

TIDDISي!رتد

شوكانأ

ICHOUKKANE

المغرب

GAFSAالقورسوقSOUK

دأد!GOلأول

ةرنوابو
BOUNOUARAشتمو

بر!فجمسكانة
NA753!م

بتبسةمستيريجبل

MISTTR1

AURESراسلأوا

ول4ولالحمارةعين

EL HAMARA

SHAMTO

BORDJ FEDJ

20رقم:جدول
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الغزوبعدماإلىمتواجدةبقيتولقدللوبيين،المميزةالمدافنمنوالبزينة

يمكنأنهابحيثالتيملوس،قبورمعتتشابهعامةبصفةوالبازيناس،1()الروماني

النفاذويمكنالميتجثةبداخلهيوجدحجريا،تابوتاأوللدفنحفرةتضمأن

ممر)2(بواسطةالدفنغرفةإلى

خمسةفيحصرهافيمكنالبازيناسمدافنتميزاليئالأصنافأهمعنأما

هى:أنواع

المقببةالبازيناسأ-

الأسطوانيةالقاعدةذاتالبازيناسب-

القبورالمتعددالبازيناسج-

المدرجةالبازيناسد-

المتطورةالبازيناسهـ-

المقببة:البازيناس،-.

na)المقببةالبازيناستمتد AcarapaceْأBaz)العلياالمرتفعاتمنطقةفي

بالقربس!ثطه(4س!ز!4)أجديواديغايةإلىامتدادهاويصلالوسطىللجزائر

علىقاعدةيعلومرتفعببناءالخارجىمظهرهاحيثمنوتتصف،بسكرةمن

مستطيلة،البازيناستلكتكونقدوأحيانا.الشكلوبيضاويمستديرشكل

ببلاطاتيغطىفقدالعلويجزؤهاأماأمتار01إلى9مندائرتهاقطريتراوح

الجثهوحفظداخلهإلىوالترابالماءتسربمنالقبروقايةهدفها،مقببة

.38(.ص)أ(30رقمالشكل)أنظر)3(.البشرية

ص.17.السابقالمرجعفنطر،حسين)1(مخمد

)2(587.-567,3891,I.PP!ل.ri",.R AF. TكلأMis!ا!ص!ز.R Le Du, "les tombeaux rendus du-

-Gsell,.3(..+.ول.لم!،.*T.VI,.ع186)3(
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بخ!-"،س-صلربه!!ي!س!المحتر:اس!حمس!س،.،

ث!بز!خ!!6ى!خ!لخحبماب!لمَ،خكلضُلحص-ياِء"

!.كاءطإصّبمبملِميهبمث!)حممم!صبم6ك!ئمّأيما1!لا؟!هيا!قي!ا،ص-كمايا

لأ3ك!هماحمنم---؟:--4إيإيهمَم!لتم/7ثاِ!-"

؟زلأخالمر-خ!بنجى!.!.،حماث!كيهبمم!لمكِرةلر3،

5*!!تهعص!،+-7"ء4بربرحيحمع؟،حمي

*!-يمء
يهخت!زرحل!!،لأقي-بهه؟

ثع*--.-"----ء----ي!بر

:حم!!لم31ص.-".؟لا!-تس---.

(مستيري)جبلمدوجةبازلنالرب-الحماوة(أعينمقمبةبازكناسأ-

القبورمتعددةياؤينايرج-

البازيناسقبورأنواعمننمافىج

30:رقمالشكل



جوليمنكلقامالتيكتلك)1(،المقببةللبازيناسعديدةنماذجعلىعثر

(A.Joly)وروفو(DRRoffd)النطاقتعدالتي،الأوراس.ممنطقةبدراستها

)2(.لتواجدهاالأساسىالجغرافي

المدرجة:ابىزيناس2-

السائدةالبازيناسأنواعمنواحدة(Bazina!degres)المدرجةالبازيناس

قسنطينةمنالممتدةالتليةالمناطقفيبكثرةالنوعهذاوينتشر،المغرببلادفي

بكثرةالمنتشرةالأنواعمنالمدرجةالبازيناسوتعد)3(التونسيةالحدودغايةإلى

سناسنبني.ممنطقةالأقصىبالمغربالنوعهذانجدكماالجزائريالشرقفي

(4()BeniSenasen).

بإشوكانلهانماذجتوجدواتساعهاحجمها،بكبرالمدرجةالبازيناسوتتميز

بدراستهاكامبسقامالتيتلكالمدرجةالبازيناسنماذجأحسنومنوالأوراس

ص.38(.)ب(3رقمالشكل)أنظربونوارة)5(..ممقبرة

مساحةعلىتتربعبأنهامزالةجبلغربثهالتقعالتيالبازيناسكامبسويصف

)6(.مركزيغيروالاَخرمركزياناثنانأسيجةبثلاثمحاطةوهىأمتارستة

والقوربتبسةمستيريكجبلعديدةمواقعفيالمدرجةالبازيناستتواجدكما

عنعبارةكانتالصغيرةالبازيناسبأدىالقولإلىالباحثينبعضويذهب.ممكناس،

للموتى.الأبديالمكانهىوالكبيرةالضخمةالبازيناسبينماأوليةمدافن

بدراسةقاموالذي،الرأيهذاإلىأشارواالدينمن.،!ألe)!ا!الباحثوكان

عدةعلىالبازيناسإحدىفيعثرأنهالإشارةمعهذا)7(،بتبسةمستيريجبلبازيناس

تمحيث،اللحممنهانزعيكونقدالهياكلأنعلىيدلممامنتظمةكيرهياكلاستخراجتملقد)1(

أنظر،المعلوماتمنلمزيدالصغيرةلمالمعافيثم،الكبيرةالبازيناسفيأوليةكمرحلةالدفن

-G.Camps, "Donnees Nouvelles sur les Tombeaux du djebel Mistiri", Libyca, .T VI-
V1L1985-59.عع922-.24

)2(Dr Bertholon، et .E Chantre, Recherches anthropologiques dans la barbarie Orientate-

895..Tripoltaine,Tunisie, Algerie), Lyon,1391)P
-.،3ك!))س!3.كهـ.ههـ07.+،1.!.17)3(

)4(881-987..A.Joly, "Vestiges Anciens dans les Beni- Snassen",.A .F.A,.S,9091 PP-
)3(et .H Camps, la necropole Megalithique du Djebel Mazela, memoire de CRAPE-!ك.

.34..A .M ,.G Alger., ,6491 P

)6(43..Ibid.,P-

)7(587.-565.R.Le Du, op. cit., PP-
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الغرقةإلىوأدخلتالأصلى،مكانهاغيرمكانفيأوليادفنادفنتأنهالمدو،عظميةبقايا

ممارسةحولالتساؤلإلىيدفعناماوهذاإليها)1(يوصلخاصممرطريقعنالجنائزية

النهائي.الدفنأيالثنائىللدفنالقدامىالمغاربة

الأسطوانية:القاعدةذاتالبازيناس3-.

Bazinaا4ْ)حولالبازيناسمنالنوعهذايتواجد " base cylindr)فيبكثرة

فروبينيوسويصف،الشكلالأسطوانيةبقاعدتهيتميزالصحراء،أطراف

)2(.والمدرجة،المقببةالبازيناسبينوسطيةحالةبأنهالنوعهذاع(أكا!3ولأ،4)3

Ain)جلالبأولادالحمارةعينمقبرةالنوعهذاأمثلةأحسنومن El Hamara)،)

تتواجدكماقبور)3(،عدةمنتتكونصغيرةمجموعاتشكلفيالبازيناسنجدحيث

النوعهذافإنوعليه(،(Bourzek)بورزقجنانوكذاالصفراءوعينمستيريجبلفي

جيدةنماذجلهانجدالتيالمدرجةالبازيناسعكسالصحراءأطرافعلىبكثرةيتواجد

التونسية.الحدودغايةإلى،الجزائريبالشرق

البازيناستزودالأحيانبعضفيبأنه(Petit)بتيالضابطيرىكما

يكونقدالممرهذاأنكما،الداخلإلىيوصلمبلط.مممرالقاعدةالأسطوانية

)4(ْمجهولةأخرىلأغراضأستعمل

القبور:المتعددةابىزيناس4-.

Bazinaالقبور)المتعددةالبازيناسمنالنوعهذايختلف 4 sepultures

multiples)يبقىحينفيالقبوربتعددتميزهحيثمن،السابقةالأصنافعن

)ج(ص.38(.3رقمشكل)أنظر.سابقيهعننحتلفغيرالعامالشكل

)5(.النوعهذاتمثلالتيالنماذجأحسنمنتديسبازيناسوتعد

بازيناسمثلعديدةمواقعفيالبازيناسمنالنوعلهذاالنماذجمنالعديدوتوجد

سيجوسوكذابتونس2()!،دْ+!ولهوالزوارين،بتيارت(Mechrasfa)الصفامشرع

(sigus)الأخيرهذاكونعلىالنمطلهذاالدارسينأغلبويجمع.الجزائريبالشرق

)2(

922.-224.G.Camps "Donnees nouvelles sur les tombeaux du djebel Mistiri", PP-
2191,,T.LXII,1.ولمول،"Goutier,"Les premiers resultats de la mission Frobenius-

.61-47.PP

178..St.Gsell,.A.A,...A Feuilles,46,916°n et-
592.-285.L.Petit, op. cit., PP-

153.-147.A.Berthier, "Les Bazinas de Tiddis", Libyca, .T IV,,5691 PP-
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نجدالأنواعهذهجانجاوإلىالقبور.تعددمنانطلاقاوهذاالجماعىللدفناستعمل

.المتطورةبالبازيناسفنطرالأستاذيسميهوالذيآخرنوعا

:المتطورةالبازيناس5-.

منمتطورةأخرىبزائنهناكبْحدإليها،تطرقناالتيالبسيطةالبزائنجانبإلى

العمارةروائعمنيعدالذيوالمدراسن،الروميةقبرمثل،والزخرفةالبناءطرقحيث

مابكلالبونمِةالعمارة.ممميزاتتتميزبزينةالعامالشكلحيثمنويعدالنوميدية

وغيرها)1(.والبونيةكالمصريةالمتوسطيةالحضاراتعنأخذته

95علىويمتدمستدير)شكلهالبزائنفصيلةإلىيعودضريحوالمدراسن

النوميدية()2(.القبائلربوعفيلوجودهنوميديةبزينةوهومتر،

.11-12ص.ص،السابقالمرجع،فنطرحسينمخمد)1(

.2).،ص)2(نفسه
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اعظلث!الفصلى

ة!لعطد!هلم!تذ1ت1لجب!متية1قيثو-

1ك!مة1!ملى

الشوشةمقابر.4

القبروحيدةالشوشة10

القبورالمتعددة.الشوشةب

الشكلالدائريةافيئزيةالغرفةذاتالشوشة.ج

الدولمنمقابر2.

الدولمنلمقابرالجغرافيالتوؤيع10

الدولمنلمقابرالتاريخيةالجذور.ب
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الصخر:فيوالمحفورةالمشيدةالمقابر

الشوشة:مقابر.،

خلالالقدامىالمغاربةعرفهاالتيالحجريةالقبورمننوعهيالشوشةقبور

(.1)مستديرةأبراجشكلتأخذقبوروهي،الحضاريةمسيرتهم

فيبلاطةتعلوهصغيرجنائزيبرجعنعبارةالشوشة"أنريقاس:ويرى

بدقةمبنيةالخارجيةجدرانهأمتار،3إلى2منارتفاعهيتراوحالأحيانغالب

عند)الششية(يشبهبرجيعلوهالذيالعامشكلهمننابعةتسميته،كبيرةوعناية

ا)2(.االمحليينالسكان

قامأين،9185سنةالمدافنمنالنوعهذاحولالأولىالدراساتإنطلقت

قامكماأرميلة،المسمىبالمكانقبرا06كلتبحفرية(Payen)باينالضابط

بودريسن)3(.وجبلبالأوراس،الشوشةمدافنفيبحفريات

بودريسن،وجبلوالأوراس،الحضنهَإقليمفيالمدافنمنالنوعهذايتركز

ضواحيالشوشةمنكبيرعددعلىيحتويهامموقعفيوجدبتونسأما

غاردماو)4(.

ماوغالبا،بلاطةتعلوهصغيررمليجنائزيبرجعنعبارةعموماالشوشة

والشوشة)5(،الخارجيةجدرانه.ممتانهيتميزأمتار،3إلى5.2بينارتفاعهيتراوح

:أنواععدةإلىنصنفهاأنيمكن

القبر:وحيدةالشوشة10

وأمستطيلشكليأخذواحدقبرجدرانهبينيضمبأنهالنوعهذايتميز

)6(،تطوىجعلهامماممددشكلفيالجثةبدفنشكلهيسمحولا،مربع

الفتحإلىالتاريخفجرمنذوالحضاريالسياسىالقديمالمغاربيالتاريخحارلق،الهاديمخمد)1(

151،للطاعةالجزائريةالمؤسسة،الإسلامى . moo 5991X.

)3(

)5(

,M.Reygasse..8.ع، op. cit-
Commandant Payen, "Lettres sur les tombeaux circulaires de la province de-

Constantine

.8.Reygasse, op. cit., P-

01.Ibid,.P ,8 Fig-

-Gsell,3(..ي".ول,.A.ء،(.+17.
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مجموعهافيتؤكدوإشوكانوالحضنةبودريسنفيجرتالتيوالحفريات

كانتالأرجلأن(Payen)باينالضابطيؤكدحيث،ممددةالجثةدفناستحالة

)1(.الجنائزيالأثاثفقرمع،الجمجمةملامستهاحدإلىمثنية

حيسا،الشرقأوالجنوبنحوتفتح.مممراتمزودةمعظمهاوالشوشة

المتدرجلارتفاعهانظراعناء،دونالترجلالممراتهذهعبرالداخليستطيع

)2(.مستطيلشكلالغالبفيتأخذالتيالجنائزيةالغرفةإلىيصلحئ

القبور:المتعددةالشوشة.ب

نجدأينالحضنةإقليمفيلهنماذجنجدالنادرةالحالاتمنالنوعهذاويعد

الشكل)أنظر)3(خاصةببلاطةمغطىقبركلحيثالقبورالمتعددةالشوشة

كه.45(.رقم:4

)2(

.926925-.Payen,op. cit., PP-

R..S.A,.C.،11(ممحر,1886 T,ا"Goyt,"Dolmens et megalithiques des Ouled Hannech-ول.
636.621-.PP

3.،4 PP. 96 - ,85 fig. .1 2 etة؟آ-
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أحثشبأولادالقبورمتعددةشوشةب-

الشوشةقبورمننماذج

40رقم:الشكل
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الشكل:الدائريةالجنائزيةالغرفةذاتالشرشة.ج

)انظر)1(الأصنافبباقيمقارنةنادروهوإشوكانموقعفيالنوعهذانجد

.45(.ص)أ(4رقمالشكل

جدارعلىالقاعدةناحيةمنتحتويالشوشةقبوربعضأنوالملاحظ

.()2
:يكونهلالجدارهذاوجودعلةهيفما،تاني

اندثارهيسهلمماالمبنيجدرانتزعزعوبالتاليالإنهيارمنالقبرحمايةبهدف،-

الطيعية)3(.الظروفوجهفيوصمودهالقبرحمايةعلىالجدارهذافيعملبسرعة

فيدفنتالتيللعائلةسواءمميزةعلامةأيالمدفونبالشخصعلاقةله2-

)4(.الميتلقداسةزيادةأوالقبر،هذا

الذيالوقتفيسابقاالمذكورةالأماكنفيخاصةبصورةالشوشةوتتركز

لقبورجنوبياحداتشكلحيثالقدهـيم)5(،المغرببلادمعظمفيفيهتنعدم

وعليهوالشوشَة)6(الدولمنبينيخلطونالباحثينبعضجعلمما.الداخليةالدولمن

المغاربةتركهاالتي)الجنائزية(الدينيةالعمارةألوانمنهيالشوشةقبورفإن

إفريقيا.كالسادتالتيالميجاليتيةالحضارةألوانمنلونوهىالقدماء

الدولمنمقابر2.

Les)الدولمنقبورتكتسى Dolmens)حيثمنكبيرةأهميةإفريقيابشمال

تشكلفهى،الحجريةالمدافنألوانمنلوناكونهاعنفضلا،الجغرافيتواجدها

لمالمغاربةأجدادناكانوإن،المغاربيةالجنائزيةالعمارةتاريخفيهامةحلقة

آلافمنحوته.مماالأمواتمدنلناتركوافقدبعينهاومساكنقرىلنايتركوا

.)1(633!.178,.G.Camps, Aux origines.... P-
.)2(93°Payen,op. cit., PP.915-,916 Sepulture N-

القبوربعضالركنيةفيالحالهوكماالمقابرمنالعديدفيتتكررثافيبجدارالقبرتدعيمظاهرةنجد)3(

مدعم.ثانيحجريبسلكمزودة

ضخمين.بجدارينمحاطة،الضخمةالدولمننجدالعربيبعينبوعطفانقلعةموقعفي)4(

)3(202..St.Gsell, .H.A.A,.N .T VI, P-
)61302..Ibid.,P-
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فجرخلالالمدديمالمغربتاريخفيهامةجوانبعنلناتكشفالتيالمدافن

)1(.المنظمةالمغاربيةالمجتمعاتنشوءفترةيمثلوالذي،التاريخ

اختلافصالاَخرباصامنوالتسمياتالتعاريفاختلفتلقد

التوجهاتوكذاآخر،جانجمامناللغويةوالمنابعجانجامنالثقافيةالمشارب

منمكونةجنائزيةنصبأنهاعلى11البعضفيعرفها.باحثلكلالإيديولوجية

ا)2(.اعموديةدعائمعلىمدتأفقيةكتلأوكتلة

مستطيلةحجريةألواحمنمكونةصروحأنها"علىالبعفالاَخريعرفهاحينفي

نحتلفبعمقالأرضفيمغروسة)3(المصاطبتكونوقدأفقى،حجريلوحيسقفها

ا)4(االثابتةالحجارةمنصفوفأوصفأعلىفيموضوعةتكونكما

حجريةقبورعنعبارةأنها"علىفيعرفها:الصغيرمحمدغانمالأستاذأما

حجرةتعلوهاقصيرةحجريةأعمدةثلاثةمنمكونةالأرضسطحفوقتثبت

ا)5(.االسقفتمثلالأفقيالشكلفيمدتأخرى

الدولمن:لمقابرالجغرافيالتوزيعأ-

تطوراتكنلمالدولمنفظاهرةالعالمدولمنكثيرفيالدولمنقبورتتواجد

العالممناطقنحتلفمنكثيراكلتبل،أخرىدونبشعوبخاصامظهراأو

والبلقانوإيطالياوألمانيا،المنخفضةوالأراضيوفرنسابريطانيا،فيفنجدها

إلىجغرافياتمتدحيث)6(،عديدةمواقععنفضلاالشماليةوإفريقياوإسبانيا

)7(.الروسيةالأراضيغاية

،والاتصالالثقافةوزارةحوليات،الجنوبيةبنوميدياالتاريخفجرفيوالمقابرالعمران،قربابيعلى)1(

54.55-ص.ص.3991cسنة،باتنة،التارصنحيةوالدراساتالأثريللبحثالأولالملتقى

)2(376..F.Raymond, Manuel de prehistoire generale, Paris,,5891 P-
الطويلالمقعدمعناهاعربيةكلمةوالمصطبةمصرفيالقبورمننوععلىتطلقتسمية:)3(المصطبة

)القاهرة،العربيالبيانلجنة،عثماناحمدمصطفىترجمةمصر،أهرامإدوارد،.سأ.أ.:أنظر

2591)x.52ص.

)الجزائربورويبةورشيدشنيتيالبشيرمحمد.تالجزائر،فيالتاريخقبلماحولتمهيدابراهيمى.ك)4(

.ص.8291،122(

.92ص.،السابقالمرجعالصغير،محمدغانم)5(

)6(.937..F.Raymond., op. cit., P-

)7(435..C.Arambourg., 'L homme avant'1 ecriture, Paris, P-
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لاَخربلدمنتوزيعهاجثمنتختلففهيالقد!بمالمغربلمنطقةوبالنسبة

مقبرةفيتتمثلالوقتنفسفيوقليلةهامةمواقعلهانجدالأقصىالمغربففي

سناسن.وبني-)!ع(،Mries)لمريس

اعولهـ3()44أنفيدةمثل:هامةمواقععدةلهافنجدأوللمط+(3)س!أبتونسأما

(Magrais)ومقراوةc(Dougga)ودوجةتونسجنوب(Allia)والعليا

)1)وتبرسوك )Teboursouk).(.05.ص5رقمالشكل)أنظر

احتوتالتيتلكسواء،الهامةالمقابرمنمجموعةفنجدللجزائربالنسبةأما

مختلففيهاتعددتأوعنهاالحدلمجاسيأتيالتيوالحوانيتالدولمنقبورعلى

جنوباالشماليةالصحراءأطرافتتجاوزلاعموماالدولمنوقبورالمدافنأصناف

الدولمنلتوزيعأقصىكحدالأغواطومنطقةالصحراويالأطلسجبالتعدبل

الأخيرةفهذهولذا)2(بلادنافي

الممتدةالجغرافيةالمساحةمحتلةتونسوغربالجزائرشرقىكالفيتتركز

سيلامثلالمحطاتمنالعديدفنجد(Dougga)دوجةإلى(Ci)4+سيرتامن

ودوجةومكثر،والركنيةوبومرزوقالعينورأسوقصطلوبونوارةوسيجوس

نحوالشمالمنانطلقناإذاأماالشرقنحوالغربمنانطلقناإذاهذابتونس

جنوبا)3(الأوراسمنطقةغايةإلى(Collo)القلالدولمنلَبورفنجدالجنوب

Apropose"ا,Libyca,T.كر،ا 'd une etude sur la protohistoire de la Tunisieاا،.G Camps-

6391.02، Fig

ص.03.،السابقالمرجعالصغير،محمدغانم)2(
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الجزائريالشرق

A1gerie Orientale

بومرزوقالعينرأس

.RasEl- Ain BouMerzoug

(Gastel)قصطل

الجزائريلوسطا

Al2erie Centrale

بجاية

Ait)الروانيتاآ Raouna)

Bougie

(Bouchene)بوشان

(Sigus)سيجوس

Ain)العربيعين ElArbi)

(Bounouara)ةرنوابو

(Raknia)لركنيةا

(Djelfa)جلفة

(BenاMessousْ)مسوسبئ

30رقم:جدول

كالقلمواقععدةفيالدولمنفتمتدالساحلىالشريطإلىرجعناإذاأما

درلمنالساحليالشريطعلىالمهمةالمواقعبينومنوتيجزيرت)1(بجايةوكذا

(.2)العاصمةالجزائرضواحىمسوسبني

يلى:مانستنتجأنيمكنسبقومما

07-6,8918.PP,ث!ا.S..A,.C T*-!ا"Menail5كالأه logique du cantonليed"7فى،"اول-

372.-932.G.Camps, Les dolmens de Beni Messous, Libyca, .T,1,5391 PP-
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البشريالفكرعنتعبرالتيالحضاريةاللمساتمنواحدةهيالدولمنقبورأ-

علىجغرافيامقتصرايكنلمالحضاريالإنجازوهذاتطورهمراحلمنمرحلةفي

دلالة،الجغرافيالتواجدعالميةالقبرمنالنوعلهذايعطيمماأخرىدونمعينةشعوب

لم.العامناطقمعظمفيللإنسانالحضاريالتطورعلى

الدولمنحضارةشهدتالتيالرئيسيةالمناطقمنالقد!بمالمغربمنطقةتعدب-

جث،لأخرىمنطقةمنالجنائزيالبناءلهذاالجغرافيالتوزيعاختلافملاحظةمع

الدولمينية.بالمحطاتالمناطقأغئمنالضرقيالشمالوبخاصةالشماليعد

)رأسالجزائريبالشرقالدولمنمحطاتمنكبيرةمجموعةترفيإنج-

واضحةدلالةيدل...(وبونوارةوسيجوسوالركنيةقصطلثموبومرزوقالعين

الاجتماعيةالبنيةفيتطورصاحبهالمناطقبهذهكبيربشرياستقرارعلى

أثرية.لقىمنالقبورهذهلناحفظتهماخلالمننلمسهاالتيوالاقتصادية

L.)فرونويرى Feround:)النوميديةالمدنحولتركزتالدولمنقبورأناا

ا)1(االعمرانيةالمراكزهذهفياستقرارهمبعدالقديمة

أنناإلاالدولمينيةالمحطاتمنكثيربينالجغرافيالتقاربمنبالرغمد-إنه

التنميطأوالعامالشكلحيثمنسواءالأخيرةهذهبهتزخرتنوعاهناكنجد

وآخر.موقعكلبينالمشتركالعامالحضاريالإطاربقاءمع

فيعرفها:الجلموديةبالأضرحةتسميتهاإلىفيذهبفنطرالأستاذأما

منكأنهاصخريةجلاميدبواسطةشَيدضريحالدولمن)2(أوالجلموديالضريح11

جدرانمنجطارلإقا!ةيكفىواحدوأوزانهابأحجامهاتتميز،العمالقةنحت

)1(.L Ferand, "Recherches sur les monuments dits celtiques dans la province de-

234-214.Constantine",.R .S.A,.C .T VII, ,1863 PP

الطاولةحجرأيالحجر(.ممعئMen)والطاولة)51"(.ممعئشقينمنمركبةكلمة:(Dolmen)الدولمن)2(

Dr)روبوطرفمن1856سنة91،القرنفيالدولمنمصطلحظهروقد Rebou)مناستعمالهوتواصل

أنظر؟ماتالمعلومنلمزيدمحا(etoumeau)ولوتورنو(A.Berbruger)بربرجيالباحثينقبل

31-25.F.Raymond, op. cit., .P;377 Dr Reboud, "chronique", .R ,.fA .T ,I PP.,1856 PP
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الضريحويتركبالضريحلتسقيفواحديحلمودالبناءيكتفيماوكثيراالضريح

.)1("لوبيةتريبةحسبمتداخلةعديدةعناصرمنالجلمودي

أهمها:منملاحظاتعدةعلىنقفالسابقةالتعاريفمنوانطلاقا

)دولمنبينالمدافنمنالنوعهذاعلىتطلقالتيالتسميةاختلاف-

علىتدلباختلافهاالتسمياتوتبقىصخر(،جلمود-منضدة-مصطبة-

الدولمنمصطلحويعدالدولمنقبوروهيانتشاراوالأكثرالمدافنأهممنواحد

تمتالتيالدراساتمعظموأنخاصةالأثريةالدراساتفياستعمالاالأكثر

اعتمادضرورةرأ!مافقدوعليه.منهمالفرنسيينخاصةأجانجماقبلمنكاتحا

والتاريخيةالعلميةللضرورةبلتقليدليسهذا،البحثهذافيالمصطلحهذا

والخارجيةالداخليةوبنيتهاوأصنافها،أبعادهاحيثمنالدولمنقبوروتختلف

الخاصةالداخليةالحضاريةللتطوراتتبعالأخرىمنطقةومنلآخرموقعمن

الشعوببينوالاحتكاكالهجرةطريقعنالخارجيةوالتأثيرات،منطقةبكل

ومواطنها.أجناسهاباختلإف

نستنتجأنيمكنناإنهاا.ع(:ولهثعلاءول)4ريمونيرىالأساسهذاوعلى

مشتركاتشابهابذلكونلاحظ،البلدانهذهفيالنصببينكبيرتشابهوجود

وبينالأقلعلىبينهماثمافياتصالبوجودنقوليجعلناماوهذاوآخربلدبين

ا)2(.وآخراشع!ب

المتوسطةالحجارةمنبسياجبإحاطتهاتتميزالدولمنقبورأنوالملاحظ

قورشاماإذاحجمهابصغرالمغرببلادفيالدولمنقبوراشتهرتكماالحجم

الدولمنأنكامبسج.ويرىوتنوعها)3(،كثرتهاعنفضلاالأوروبية.ممثيلتها

للدفنالبدايةفيأعدتالمغاربيةالدولمنبينماالجماعيللدفنأعدتالأوروبية

الإفريقىالشماللدولمنالعاموالشكل)4(جماعيةفصارتتطورتثم،الفردي

.21-7ص.ص.،السابقالمرجع،فنطرحسين)1(محمد

)2(371..F.Raymond, op. cit., P-
.J Boscoe et .M Solignac, Notice sur les vestiges prehistoriques de commune de-

931.-316.Khroubs,.R .S .A,.C .T XLV,,1191 PP

.136.G.Camps, Aux origines, P-
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(HenriMarti)ولمارطانهنريمنكليراهالاتجاهونفس

إفريقيا)1(.ثهالنحوكبيرةهجراتحدثتبأنه(DrBertrand)وبرتراند

المرتفعاتعبرالداخلإلىانتقلثمالمغربيةالسواحلفيالتأثيرهذاظهرولقد

)2(.لذلكالحضاريالممرايبيرياجزيرةشبهوكانتالتلية

بينومتجانسموحدشبهرأياهناكأننستخلصآراءمنذكرهسلفومما

قبورأناعتبارعلىمنهمالفرنسيينوبخاصةالأجانبوالأثريينالمؤرخين

كالإلىأوروبامنانتقلتالتيالحضاريةالمظاهرألوانمنلوناتعدالدولمن

.مماخاصةبصورةإفريقياكالفيالأثريالتراثلربطمحاولةوهيإفريقيا،

أوروبا.فيوتغيراتتطوراتمنحصل

لمالمغاربيللإنسانالماديةالبقاياعلىإنصبتالتيالدراساتهذهوإن

كجزيلللباحثينالأنثروبولوجيةالدراساتأوحتفلقدالحدهذاعندتتوقف

L.)وبالوا Balout).وجذورهمالسكانأصولعنبالبحثكامبسوج

)3(.الشماليةإفريقياموطنهمخارجالتاريخية

واحد،منطلقمنيعرفون،الباحثينمنالنخبةتلكفإنالمنطلقهذاومن

عموما.وأورباإفريقياثهالبينالموجودالحضاريالارتباطمدىإبرازبهدف

تحددأنيمكنالمغربببلادالتاريخفجرمرحلةأدنالعربالباحثينبعضويرى

حدودفيأيق.م،الثانيالقرنومنتصفق.م.الثانيةالألفبينماالفترةكئي

)4(..مق146عامقرطاجسقوط

فيالدولمنقبوربينكبيرتشابهوجودعلىالباحثينمنكثيرويجمعهذا

جعلحاولتالأجنبيةوالدراساتوإيطاليا)5(بسردينيامقارنةوتونسالجزائر

1867,T.XVI3!2،ح+غ£n,de l'origine des monuments megalithiques, R A"011-نيا

014..G.Camps, Aux origines..., P-
رتمعدد،التاريخمجلة"،الفرنسيةالمصادرخلالمنالقديمفيالجزائراتاريخ1شنيئ،البشير-محمد)3(

.14.ص،الجزائر8591سنة02،

.2ص.،السابقالمرجعفنطر،حسينمخمد)4(

)3(.G Mokhtar, Histoire Generale de 'I Afrique , .T ،11 Afrique Ancienne Unesco, Paris-

0457!.8491,
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التباينمتجاهلةالغربيةأوربامنيتجزألاجزءإفريقيالشمالالسياسيةالجغرافيا

المؤرخوناتجهالمبدأهذاومن،والجنوبيةالشمالية،المتوسطضفتيبينالواضح

الفتراتباقىمتجاوزينإفريقيا،ثهالفيالمسيحيةالرومانيةالحقبةإبرازإلى

تاريخهفيبالشماليةالجنوبيةالضفةفيالحضاريالتطورربطمحاولينوكذا

)1(.التاريخفجرخاصةالقل!بم

بانحدارالقائلةالفرضيةنحووغيرهكامبسأمثالالمؤرخونهؤلاءإنقادلذا

قبوراعتباروبالتاليوصقليةإسبانياطريقعنأوروبامنالقديمالمغربسكان

تتبعناإذاولكنالأوروبيةالدولمنعنحضاريايتجزألاجزءالمغاربيةالدولمن

طبيعةلنايؤكدهذافإنالصحراءعبرالقديمبالمغربالدفنأساليبانتشار

)2(.إفريقيةأصولذاتالحقيقةفيالتيالمدافن

بأنالاعتقاديؤكدالقديمةالنوميديةالمدنقبورانتشارتركزأنكما

)3(.موتاهمدفنواالعمرانيةالمراكزهذهفياستمرارهمبعدالنوميديين

كمامتأخرةفتراتإلىالمواقعبعضفيالدولمنقبورفيالدفناستمروقد

المبور)4(.وسطكنيسةعلىعثرأين(Mahidjiba)محجيبةدولمنفيالحالهو

وإلحاقهودراستهالمغربيالفخارعلىيعتمدونالذينمنجزيلويعدهذا

لدراسةالتصانيفمنمجموعةوضعالذيكامب!م!جانجاإلىالأوروبيبالفخار

منحدث.مماربطهاالوقتنمْس!كئيمحاولاالفخاريةالأنواعمننوعكلأصل

المصنوعالفخارعلىالاعتمادوإنالشماليةفيالميدانهذافيوإنجازتطور

3القرنإلىيعودبأنهالدراساتوأثبتتالأفرانفيأحرقوالذيبالدولاب

إغريقى)5(.بونيصنعمنكانفمعظمه.م.ق

الأثريةالدراساتمنالهائلالكمأنهوبهانخرجأنيمكنالتيوالخلاصة

مجرديبقببلادنا،التاريخفجرإلىالعائدةالمواقع.ممختلفجرتالتيللتنقيبات

هىعامةبصفةالحجريهَالمدافنلأنذلكالنظرإعادةإلىبحاجةتاريخياكما

.8.ص،السابقالمرجعشنيتي،))(

18..ص،المرجعنفس)2(

)3(234.-214.L.Ferand, op. cit., PP-
)4(.338-333,5691.PP,1.ولمول،"rthier,"la chapelle aux dolmens de Mahidjiba-ص!!.ول

.43ص.،السابقالمرجعاللكحغير،محمدغانم3!)
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أمتارخمسةطولهابلغالمائدةنجدمحجيبةمقبرةففىمتغيرهوهىمستطيل

أمتار)1(.ثلاثةوعرضها

الدولمن:لمقابرالتاريخيةالجذور.ب

ماعصورخلالإفريقياكالمنطمَةلتاريخالدارسانتباهيلفتماأولإن

بهاقاماليئوالتاريخيةالأثريةالدراساتمنالهائلالكمذلك،وفجرهالتاريخقبل

العسكريينالهواةمنأو،الاختصاصذويمنكانواسواءالأوروبيونالباحثون

.الأحيانبعضفيالكنوزعنوالباحثين

منالتاريخبفجرالمتعلقةتلكلاسيما،الدراساتهذهفيالتمعنأنغير

الواضحالتوجهذلكعلىفإنه،خاصةبصفةوالجزائرعامةإفريقياشح!لتاريخ

وتعد،الحضاريةالجوانجامنكثيراتناولتاليئوالتاريخيةالأثرلِةللدراسات

التيالعناصرمنولاحدةالدولمنقبوروبخاصةألوانها.ممختلفالحجريةالمدافن

الكرونولوجيةالأزمنة!وباستعراض.والتحليلبالدراسةالأقلامنحتلفتناولتها

الهامةالجوانجابعضنستخلصأنيمكنوالمؤرخينبعفالأثريينأراء

قبورأن.ع(Cintas)سنتاسيرىحيثالقبور،منالنوعهذالمجذورالمتعلقة

فيهذا.م)2(،قالثانيةالألفمنالثانيالنصفإلىتعودإفريقياثهالفيالدولمن

العصرإلىتعودأوربافيالدولمنأن07(.س!Child)شايلدفيهيرىالذيالوقت

.3()النيوليثي

بالنماذ!شبيهةالإفريقيةالدولمنأنيرىفإنه(M.Reygasse)ريجاسأما

الحجريأي(Chalcolithique)الكاكوليثيالعصرإلىتعودوهيالمتوسطية

التأثيراتعلىيدلمماالظهور،فيالمغربيةالدولمنتأخرتبينماالمعدني

)4(.الواضحةالأوروبية

)1(932..Solignac,op. cit., Pاول..J Boscoe, et-

,G.Camps,"A Propose 'd une etude sur la protohistoire de la Tunisie", Libyca, .T XI-

103.,6391.P

126.-125.V.5. Child, 'l etude prehistorique, Paris,,6291 PP-
02.-16.M.Reygasse, op. cit., PP-
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منحالبأيلنايمكنولاالانتشارالواسعةالحضاريةالمنجزاتمنواحدة

الصعبمنأنهمنفنطرإليهذهبماوهذاأخرىدونبجهةإلحاقهاالأحوال

صتالعديدفيتوجدمتوسطيةحضاريةعناصرطىفالثابتالدولمنمصدرتحديد

(.56ص.60رقم:الشكل)أنظر)1(،المتوسطعلىتطلالتيالأقطار

سهجوس(الدولمنء)مقبرةدرعمنكلبور

60:رثمالشكل

الوكالة،اشبيليةالأثريالمعرضدلي!،الحضارةأرصت-اللقاءأرضتونسفنطر،حسينمحمد))(

ص.3.(،2991والفنونللآثارالقومى)المعهد،للتراثالقومية
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الرابعالفمط

!ومطظفي!قلعة1لجب!مت!مة!لق!موة-

بالموقعالتعريف4.

الموقعفيجرتاقيثريةاةاالأبحاث2.

الموقعتقسيم3.

والسواقعظهربيةموقعأ.

بسباسحوضموقع.ب

النقيبموقع.ج

رمضافيمشتىموقعد.
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بوعطفان:بقلعةالميجاليتيةالمقبرة

بالموقع:التعريف10

إلىنسبةبوعطفان)1(،قلعةاسمتحتسابقا()قونوالعربيعينموقععرف

كانتقبيلةوهياعطاطفة(،)اعشاشباسميعرفونالذينالمنطقةسكان

فيهتتواجدالذيالجغرافيالحيزيعرفحيث،اليومإلىبالمنطقةتقيمولازالت

الماضيالقرنخلالالموقعزارواالذينالأثريينفإنومنهمدودة.باسم

الموقعيقعالسكانتسميةمنانطلاقاالذكر،السالفةالتسميةعليهاصطلحوا

تتبعالتي93(،ص.7رصمالشكل)أنظرالعربيعينبلديةإقليمضمنحاليا

الشمالومنمخلوفعينبلديةالغربمنيحدهانحلوف،عيندائرةإداريا

ومن،سلطانعينبلديةوجنوبا(القديمة)تبليسعنونةسلاوةبلديةالغربي

لخزارة.بلديةالشرقيالشمال

يمتدبلحشاني.وحمامقرفةحمامهمامعدنيينحمامينعلىبتوفرهاتتميز

تمتدالبحر)2(سطحفوقمتر009علىارتفاعهايزيدصخريةهضبةعلىالموقع

هكتار02بتقدرمساحةعلى(Barnelle)بارنالحسببوعطفانقلعةآثار

آثارقلعةتمتدالأمرحقيقةفيلكن)3(الصخريالموقعيحتلمنهاهامجزء

إلىشرقالتصلشنيورواديمنتمتدالتيالهكتاراتعشراتعلىبوعطفان

ليبيةنقوشعلىبالموقععثربريأولادمشتةأقصىوجنوبامدودةرأس

فِىالموقعلوقوعنظراالنقولقلهذهأثرانجدلافإننااليومأما)4(رومانيةورومات

الرومانية.القلعةناحيةخاصةشديد،منحدر

-St.53اع،ا.كهـ.اولA.T.,أ.،ع.26

/1.0005سم99رقم،طبوغرامةخريطة

)3(49.-39.R.Bernelle, "Vestiges antiques de 'Loued- Cherf', .R .S.A,.C,2918 PP-
,.Ibid..49ء)4( P-
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ةرالخز

بوخشا

أِقالمة

لإً--!!ص--
ث!ممر!%حساشة

ح!ا---ء-!---*ل!//1،!لم -1111؟/حلا

!ا!ثا!(،!

!!*-%

عنونة----إ*س!وة--ص17َ%

-،!ضء!اخف*"--َءا.،ء/،.هـَ-.لماحى
!لىحمص.،ى،،3!.َ.!سم

،جص!ى-----ل!ص.-َ!!

ص.ص1صندلعين
!7*.بلحشانى

ح!*!04َ9--حس!قرفة

تىحمانملبلدإأ!-*الشا.رف.!لإادي--سلطانعين---ي..-.

!ال!لىو!ئرحىحمرالعاريواء!رحصرَِ-

اتار"

العربيعينبلديةخريطة

70:رقمالشكل
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الموقع:فيجرتالتيالأثريةالأبحاث2.

خصوصاقالمة.ممنطقةالهامةالمواقعأحدأسلفناكمابوعطافقلعةموقعيعد

منوغيرها،رقادةوعينالركنيهَلموقعالشأنهوكماعموما،الجزائريوالشرق

وقصطل.وسيجوس)1(،.كبونوارةالجزائريالشرقمناطقمنبالعديدالمتواجدةالمواقع

معظمشهدتهالذيالأثريوالتنميبالكافيةبالدراسةالموقعهذايحظولم

الرومانيةالمواقعخاصة،والعشرينعضرالتاسعالمرنينخلالالأثريةالمواقع

منمجموعهافيتخلواالتيالأثريينبعضزياراتعدا،التاريخفجرومواقع

الركنيه،.مموقعوفيدارببورقينابهاقامالتيكتلكالمنظمهالأثريةالحفريات

الحصر.لاالمنَالسبيلعلىوبونوارة

التالية:النقاطفيالأثريةالاستطلاعاتهذهإلمجازلنايمكن

حطواالذينالأوائلمن(Ch.DeVigneral)فينرالالباحثيعدأ.

الرومانيةبالآثارواضحاإهتمامهكانالأخيرهذاأنإلا،بوعطفانبقلعةرحالهم

.شنيور)2(واديجانجيوعلىالقلعةمدخلعندالمتواجدة

.Dr)روبويذكر2. Reboud)كارطواردالسيدبأن(Cartoirde)أثناء

،ام878سنةوجماجم،وعظامحديدمنقطععلىخلالهاعثرالقبوربحفرقيامه

تحتويأوانيعلىعثروقدالكنوزعنهوالبحثذلكتنقيبهمنالهدفوكان

)3(.محروقةنصفعظامعلى

شنيور،واديعلىبوعطفانقلعة"تقع:ووصفهالموقعجزيلس.زار3.

آثاربهاتحيط،المحليةالمقابرمنعددأكبربهايوجدقالمه،جنوبكلم24

)4(.الميلاديةالأولىالقرونإلىتعودرومانية

موقعمنلدولمنصورةبالجزائرالقديمةالآثارحولكتابهتضمنولقد

بها.حدثالذيالإنهياربعضمعاليومإلىباقيةلازالتالتيأنقيب

واحدةعلىيحتويالبواقىأمولايةغربكيلومترخمسينبعدعلىيقعهامأثريموقعسيجوس:)1(

الأثرية.المحطاتأهممن

)2(.28-27.Dr.Reboud, "Excursion dans la Maouna et ses contreforts", .R .S.A,.C,1884 PP-
-Ibid,PP.26-.28)ذ(

)4(34-33..St.Gsell, .M.A,....A PP-
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حجارةبأنمبينابوعطفانموقعإلىغلألأكلهـ()4!!!طهال!أموجالتطرق4.

الحديديةالسكةطريهتتهيئةفيالفرنسيالاحتلالفترةخلالاستعملتالموقع

)2(.قالمةمتحفإلىالآثاربعضنقلتكماإأ(،أهراسوسوققالمةبين

المرتع:!قسهم3.

والسواقع:ظهريهةمو!عأ-

ءحاجزيوجدلاأنهبحيثمتجاورينموقعينيضمالذيالموقعهذايتوفر

خاصة.بتسميةمنهالكلتمسميةعدابينهماتفرقأنيصتطيعولابينهماطبيعى

عواجباسميعرفالذيالمائيالنبعنجدأينشنيوررأسمنالموقعيبدأ

عينبينبوعوهوشبيهالعربيعينقريةوكذابالمياهشنيوروادييزودوالذي

(.61صر.8رقم)أنظرالشكل)3(بالمياهالقريةيزودالذيبالركنيةالسر

السواتعلموقععامهنظر

80رقم:الشكل

Abbe Mougel, "4Km de promenades archeologiques sur la vie droite de 'L oued-

00545-.B..A,.H .T XIL,,1881 PP.ا!،،)ص!يلا
,ollectionarcheologique de'1 Algerie et de La Tuniseشاpachtere, Muses et"خح..F-ا

ed.93.Guelma, Paris, ,9091 Pاا؟نجغء،،

عناصرأنتجمماكَنية،والرالعربيعينمنطقةبينالطبيعيةالخصائصوكبيرتشابهوجوديلاحظ

متطابقة.نقلأإنمتشابهةتاريخية
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وبدائيتهانسبيا،حجمهابصغرعامةبصفةظهربيةموقعفيالدولمنتتميز

رمضاني.مشتةودولمنالبسباسحوضبدولمنمقارنةإتقاناأقلأنهاحيث

الركنيةفينجدهاالتيالخصائصنفمم!الموقعبهذاالدولمنمنكثيرفيونجد

التيالطبيعيةالحجارةوكذا،البسيطالحجريوالسلك،العامالشكلحيثمن

نأحيث،النماذجبعضفينجدهماعداالصقلإلىالأحيانغالبفيتتعرضلم

الداخل.منتصقللكنهاالخارجمنهيكماتبقىالحجارة

ونلاحظهذاعرضمتر66.1وأمتارحمسةإلىالموقعهذاالمائدةطوليصل

الصواقعنحوظهربيةموقعمنأيالغربنحوالشرقمنانطلقناكلمابأنه

هوظهريةموقعيكونفهل،والسلكالقبرضخامةوكذاالبناءنوعيةفيالتطور

لعشيرةأنهأم؟المنطقةبهذهللدولمنالأولىالقبورفيهظهرتالذيالمكان

وأشكا!للبناءجيدةنماذجعلىيحتويفإنهالصواقعموقعأما،الحالمتوسطة

.المتعددةالفرديةللدولمننحتلفة

فالبسبالر:حوموقعب-

إلىالإنتقالعندأنهوالملاحظشنيورواديعلىالبسباسحوضموقعيظل

بينفرقلابحيثذاتهالمكانمنتؤخذالحجارةأننلاحظالبسباسموقع

الموقعهذايميزوماالطبيعةفيالموجودةوتلكالقبورإنجازفيالمستعملةالحجارة

عنفضلاالتصنيففيعنهالحدلمجماسيأتيالضخمةالدولمنمننوعوجود

الواديحافةعلىالأحمربالداموسيعرفمامنهاالكهوفمنمجموعةتواجد

وادييزودالذيالنبعيتواجدأينأوالبزخةعيونبسبعةالمكانيعرفأينثهالا

ص.63(.9رقمالشكلعواج)1(.)أنظرنبعبعدبالمياهشنيور

ممابالمياهالواديتزودوالئ،الجريانالدائمةالمائيةالينابيعمنمجموعةشنيورواديعبرتتواجد)1(

بالمنطقة.المياهتواجداستمراريةعلىيعمل

+ء



البسماسلحوضعاممنظر

90رثم:الشكل
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وكذارومانيطابعذاتمنازلآثاربقاياوجوديميزهالذيالقلعةموقعأما

هوالملعةداموسمثلالمعدلةالكهوفبعضوجودعنفضلاقبورشواهد

المتطورةالدولمنمنقليلعددنجدهذاجانجاوإلى،الركنيةكهوفببعضشبيه

نأكمابالموقعونادرةقليلةوهىعنهاالحدلمجماسيأتيوالتيمترلجةسدادةذات

إفريقيا.ثهال.ممدافنويندرينعدميكادالنوعهذا

أنقيب:موقع-ج

الشمالية،الجهةعلىشنيورواديمرتفعاتعلىالأثريالموقعهذايمع

ادخاليمرتفعاتوثهالا،الكرمةمشتةجنوبا،ضاويةابنمشتةشرقالمجده

زارهالأحجامالمختلفةالدولمنمنالعديدبهتواجدالعربيعينبلديةمقروغربا

.)1(جزيللر.

رمضايئ:مشتةموقعد

.ممشتةالبلديةإقليمفيمميمةقبيلةأوعائلةإلىنسبةالتسميةبهذهسمي

العائلةتسميةالآخرهويحملالذيبريأولادموقعمنالانتقالفعند،رمضاني

عينمنطقةفيالهامةالمواقعأحدوهورمضانيموقعنجدالشرقنحوبهالمقيمة

يحريانتتميزشعابتتخللهاحجريةهضابعلىيمتدبوعطفان()قلعةالعربي

بصفةالنباتيوالغطاءالأشجارقلةعنفضلاصيفا،وجفافهاشتاءفيهاالمياه

شَكلفيالبعضبعضهافوقالمنضدةالطباشيريةبصخورهالموقعهذايتميزعامة

وبخاصةأحجامها،.ممختلفالدولمنمنالمئاتبهويتواجد،صخريةطبقات

فيالدولمنمنالصنفهذانجدلاحينفي.ممنهير،المصحوبةالدولمنظاهرة

مائدتهاطوليتجاوزالتيالضخمةالموائدمنمجموعةنجدكما،الأخرىالمواقع

)أنظر،واضحةجدالحجريةوالمقالعالأماكنبقايانجدكماأمتار5منأكثر

..65(.ص01،رقمالشكل

المواقع،باقيإلىالإشارةدونانقيبمنطقةعلىتحدثحيثالموقعكامليزرلمجزيلأنيبدو)1(

انقيب.موقعلقبرصورةالتقطكما
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رمضابأمشكةلموثععاممنظر

01رقم:الشكل
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ميى!الظالفصلى

1طوثنية!موقع1لجمب!مت!مة1لمقبوة-

الركنيةبموقعأ.التعريف

الموقعكرونولوجيا2.

الأثريةتالتنقبتواب!3.

بورقينةأ.حفرية

فدرابالجينرالحفرية.ب

الكيالسيدةحفريةج.

الوصفيةوالمقالاتالتاريخيةالدراساتد.

بيبروفيفىراسة.4

كامبس!.جدراسة2.

المنطقةفيالأثريةالمعالمتوجيه4.

الحجريةاةسيجةاأنواع5.

الجنائزيةالغرفةخصائص6.

ويةالفظالأوايئ70

الحجمالصغيرةالأوايئأ-

الصغيرة،.الجفان

القواوير2.
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بالركنية:الميجاليتيةالمقبرة

الركنية:بموقعالتعريف10

ثهال35كلمبعدعلى)4(قالمةمدينةغربثهالبالركنيةالميجاليتيةالمقبرةتمَع

المقبرةإلىالوصولويمكنكلم)2(،أ2مسافةعلىسابقا(الممسخوطين)حمامدباغحمام

الناحيةمنلمجدها45كلممسافةعلىبالركنيةعزابةيربطالذيوهوثانيطريقمن

مساحةعلىيتربعوالذيأمتر050إلىارتفاعهيصلالذيأدباغجبلالشرقية

هكتار.2592بتقدر

قريهالشماليةالناحيةومنادواخة،وواديالسطحةمشةالجنوبيةالناحيةومن

المنشارجبلالمسمىاشعايريةجبلمنكلفيحدهاالغربيةالناحيةمنأما.الركنية

المنطقة.فيقمةأعلىيعدبذلكوهوامتر070إلىارتفاعهيصلالذيلقراروجبل

'1100005.1/00025السلمذاتالطبوغرافيتينالخريطتينإلىعدناإذاأما

366368-وخطيجنوبكالا309و409خطيبينالمقبرةتقعالأولىففي

'4204-جنوباثهالا933342-خصبيننجدهاالثانيةوفيغربشرق

.غربشرق4404

متر008إلى007بينوماطولا.كلم3بتقدرمساحةعلىالمقبرةتمتد

السطحة.أراضي.ممحاذاةعرضا

أنهإلىللموتىأبديامكاناليكونالموقعهذااختيارأسبابأنبورقيناويرى

معالمفوقهمنالقدماءوبئطفئ!امعنعبارةكانتالركنيةأنيعتقد

الجنائزيةلمالمعاتوجيه...وفضلواجهنميةحمايةتحتتكونبأنهامعتقدينجنائزية

قامالتيالدراسةخلالمنويبدو.الحرارةمنهاتسربمشتعلةكانتأفراننحو

الصخوروتكوننشأةحيثمنالجيولوجيةالدراسةبينربطأنهبورقينابها

الأثريةالمدينةشرقثهالكلم32بعدوعلىكلم،65بعدعلىعنابةغربجنوبقالمةمدينةتقع))(

,St.Gsell.9;الأ.46أنظر:المعلوماتمنلمزيدحاليا،عنونهسلاوة(Tibilis)تبليس .A .A .A F-

علىبهعثرولقد،الركنيةلموقعالمؤديالرئيسيةالبواباتأحدالمسخوطين()حمامادباغحماميعد)؟(

إفريقياغربثهالفيسنواتثلاثمالتسانفونهانريشاًنظرالمعلوماتمنلمزيدهامةأثريةبقايا

224.ص.9791cالجزائر،،للكتابالوطنيةالمؤسسة2،الجزءدودو،العيدأبوترجمة
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فيحصرهايمكنعواملعدةنتيجةكانالموقعحذااختيارأنويبدوالرسوبية

التالية:النقاط

البحثعناءدونالقبورلإنجازالأوليهَالمادةوفرتالتيالصخريةالمنطقةطبيعة2.

الترافرتينصخورمنأساساتتكونفهىبنيتهاهشاشةوكذاأخرىأماكنفيعنها

مشقة.دونفيهاالتحكمالصخورقلاعىعلىيسهلوالتيالهشة

السطحةأراضىوهىللزراعةصالحةخصبةأراضى.ممحاذاةالمقبرةتواجد3.

فتراتفيزرعتقدالأخيرةهذهتكونفقد.بالمنطقةالأراضيأخصبمنتعدوالتي

بالمنطقةكانالذيالضخمالبشريالاستقرارإلىبالنظرهذاالمقابربناةقبلمنمعينة

قبر.0003علىتزيدالتيالقبوروعددحجمحيثمن

أهمهامنوالتيالاستقرارفيهامادوراتلعبالتيالمائيةالينابيعتوفر4.

الواديحافةعلىويقعدير.عينوكذالزةبعينيعرفالذيالقصرعينينبوع

لعواملبالضرورةخضعقديكونالموقعهذااختيارفإنومنهالمقبرةمنبالقرب

الوقت.ذلكفيالإنسانوحاجاتالطبيعةتوفرهمابينمتداخلةعدة

الدولمن،نوعمنقبر0003منأكنرعلىبالركنيةالميجاليتيةالمقبرةتحتوي

قدالقبورهذهمنكبيراعددافيهنجدالذيالوقتفيهذا)1(والأنماطالأحجاممختلفة

المواقعوبعضبوعطفانقلعةلموقعبالنسبةالحالهوكما)2(،عديدةعواملبفعلتحطم

.07(.ص11رقمالشكل)أنظرمثلا.كبونوارةالأخرى

منتظمةغيربصورةواديهامنحدرعندالركنية.مموقعالدولمنقبورتنتشر

نلاحظنهايتهنحوالدولمنتوزيعلخطتبعاالسطحةمشتةمنانطلقناإذاحيث

الحجم.الصغيرةالقبورببعضتبدأالمقبرةبأن

فيوهىصغيرةأبعادذاتالإفريقيةالشمالالدولمنأنكامبس!ج.يرى

الاتساعويبدأالجنوبيةالناحيةفيالموقعيضيق)3(.الفرديللدفننحصصةالأصل

فتمثلثهالااتجهناكلمااتساعاالمقبرةوتزداد،الزراعيةالأراضيتنحصرحيث

هى:الركنيةموقعفينميزهاملاحظةأولفإنوعليهالجبليالمنحدركل

نحوالجنوبمناتجهناكلماوالشكلالحجمحيثمنالدولمنقبورتطور

.الشمال

)1(

)2(

)3(
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كانخاالجنوبيةالمنطقةبأنالاعتقادإلىيدفعناالحخحاريالتطورمحذاإن

للدفن.استغلالذيالأولالم!سان

الركنية.متهبرةعليهاتحتوياليئالحوا!اقبورتئليررمعالتئئلورحذاتزامن

لر،5



المتتابعةالقبورهذهبأنيدفعناممامستمرةخطوطشكلفيالركنيةقبورتتواصل

.)1(بالتعاقبموتاهاتدفنكانتالتيالعائلةلنفستكؤنقدواحدخطفي

م08.0بينعموماتتراوحوهيلاَخرقبرمنالركنيةدولمنحجميختلف

قلعةدولمنمنبكثيرأصغربذلكفهىعرضاأم07.إلى55.0وطولام3إلى

حجمها.وكبربالضخامةتتميزالتيبوعطفان

الموقع:كرونولوجية2.

،المقبرةهذهلإنشاءبدقةالزمنيةالفترةتحديدفيوتضارباختلافيوجد

دراستهعلىاعتماداالماضيالقرنفيالموقعبدراسةقامالذيبورقيناويرى

.م)2(.ق0022إلىتعودالركنيةدولمنبأنللقواقع

ويرىهذاق.م)3(،14القرنإلىيرجعهافإنه(Broca)بروكاالسيدأما

فيمجديةغيرطريقةالمقابرعمرتحديدفيالقواقععلىالاعتمادبأنريقاس

دقةأكثرعلميةطرقواكتشافالعلومتطوربعدخاصةلهادقيقتاريختحديد

الاَثار.عمرتحديدمن

نأوالملاحظالركنيةدولمنلعمرمحددةزمنيةفترةتحديدعلينالمجطفإنهوعليه

تعكسالجنائزيالأثاثحولتمتالتيالدراساتوكذاالركنيةموقعوطبيعةشكل

يكونوقد،السكانقبلمنفيهااستغلالتيالطويلةالزمني!الفترةوكذاالموقعقدم

البونية.الليبيةالمواقعضمنالركنيةموقعويصنفالرومانيالعهدحئامتد

الأثرية:تالتنقبتوالي3.

حمىبدأتالتوسعوبدايةأم083سنةللجزائرالفرنسيالاحتلالبعد

التيالتنقيبعملياتمعهمافبرزتالأجناستاريخوعنالاَثارعنالبحث

العلميةالشروطكذاوالتنقيبالبحثقواعدإلىتفتقرمعظمهافيكانت

علىيقفلميحبوولازالالاَثارعلموأنخاصةالاَثارعالمتميزالتيوالموضوعية

والمغامروالهاويالعسكريبذلكفاستغلوالقواعدالأساسمتينكعلمرجليه

ماأهمتنقيبعملياتذلكعنفتمخضتالأوضاعتلكالكنوزعنوالباحث

)1(

07

.G.24.Faidherbe, op. cit., P-
02-18..Gr.Bourguignat, op. cit., PP-

.962.A.Berthier, op. cit., P-



منغيرهامثلبالركنيةالميجاليتيةالمقبرةتشدولم.والعشوائيةالفوضىيميزها

الكنوز)1(.عنالباحثينبينوالعسكريينالهواةتنقيبات

سنة(A.Berbruger)بربرجييدعلىباكراالأولىالحفرياتتمتولقد

أهمأنغير1865سنة(schmit)وكيط(A.ص!لأtourneau)ولوتورنو1864

وفيدارب(Bourguignat)بورقينابهاقاماليئتلكهيالحفريات

والتي3291سنة(Alquier)السيدةحفريةوكذام1867سنة(G.أء43)حكا!ح،أ

وتقدرب،أوانيالباردومن.ممتحفيوجدماعدامكتوبشىءأيلناتتركلم

المصاقل.نوعمنقطعة06وفخاريةآنية03

بورقينا:حفريةأ.

قامأينالأعمالمنبالعديدقامفقدبالاَثارالمهتمينأحدبورقيناكانلقد

)3(،بتونسأخرىبحفرياتقامكمابالصحراء)2(،التيملوسبعضبحفر

فريقمعبورقيناانتقلبونلمنطقةالعسكريالقائدفيداربالجنرالولمساعدة

الميجاليتيةبالمقبرةبحفرياتفقام.قالمةمنطقهإلىبالاَتاروالمهتمينالهواةمن

الدولمن.نوعمنقبرا28لمجفرقامأين1867سنةمنجوانشهرفيبالركنية

الواسعالخيالعلىالنظربغضأنهالأخيرهذاحفريةعنيقالماوأقل

بينمنواحدةتبقىحفريته)4(فإنالقضايامنكثيرتفسيرفياستعملهالذي

يلي:فيمافتتمثلحفريتيهنتائجعنأما،منظمةالشبهالحفائر

،.Dr.Rebaud "Notes sur la necropole me! alithique de Roknia"",.A .F.A S-
125..Alger,,1881 P

8.-7.Gr.Bourguignat, Les monuments symboliques de'1 Afrique de nord, (Paris,)1868 P-
7..G..R Bourguignat, Histoire malacologie de Regence de Tunis, Paris,1868 P-

23.-18.PP,..،+.أ..St.Gsell, .M .A A-
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الأثرياسم

بورقينا

Bourguinat

له.."

يخرتا

لحفريةا

جوان

1867

للىولمنادعد

فيهاالمنقب

قبر28

الأوافيعدد

ريةلفظا

نيةآ45

مختلفة

شكاللأا

الحليعدد

منحلية31

نزلبروا

منحلية2

لفضةا

العظام

البشرية

84عظام

تمإنسان

02إثبات

رجل

إمراة17

فيدارب:الجينرالحفرية.ب

نأوبعدمباشرةبلالميجاليتية،المقبرةفيوالتنقيبالبحثحملاتتتوقفلم

الذيالأخيرهذافيداربحفريةتلتهام1867سنةمنجوانفيبورقيناحفريةكانت

بعدوهذا(،الحالية)عنابةبونةلقطاععامكقائدعينوالذيبالسينغاليعملكان

1856cسنةالجزائريةالتاريخيةالجمعيةوقبلها1865سنةهيبونمجلةميلادمنسنتين

كانتالتيالركنية.ممشئمخيمهفيداربنصبولقد.1861)1(سنةالبيئيةالجمعيةثم

معولدتالحديثةالركنيةقريةلأنالقد!بممنذالسكانيالتجمعمراكزمنهامامركزا

بها.المستوطنيناستقراربعدعشر،التاسعالقرننهاية

(Alexandreالكسندربرتراندلأطروحةالمعارضينمنفيداربيعد

(Bertrandوفرنسابريطانيامنقدمواأوروبيةأقوامهمالدولمنبناةبأنالقائلة

بحفرياتقامواالذينمنأيضافيداربوكان)2(.الشماليةإفريقيانحووإسبانيا

.بالمقبرةالدولمنلتوزيعمخططالنهايةفيوضعحيثبالمقبرةمنظمةشبه

كميةعلىعثرأينبورقينارفقة(طايةمغارةفيبالتنقيبقامكما

علىأسفرتالدولمنمنمجموعةالركنية.مموقعحفرولقد)3(العظاممنمعتبرة

التالمط(:الجدول!)أنظر:التاليةالنتائ!

)1(15.-14.G.Camps, Aux origines..., PP-
,A.Bertrand,2ح*غ "Monuments dits celtiques de la Province de Constantine"1, .R AR-

053.-951.T.VIII,,1863 PP3خ3ءأ
24.-02.Bourguignat,Histoire du Djebel ,...ayaT PP-
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الأثريةاللقىالهياكلعددالدولمنعددالحفريةتاريخابىحثاسم

فخار/عليهاعثر-افيهاالمنقب

منمجموعةمنمجموعةقبر1186715أكتوبرفيداربالجينرال

الحلىالجماجمG.أ"43ص!كا!س!ط

والفخارياتوالعظا

نلاثينبحواليمتواصلخطفيالاتجاهنفسفيتتابعالمقابر11بأنفيداربويرى

)1(.بالتعاقبأمواتهاتدفنكانتالعائلةنفسأنويعتمدخط،كلفيدولمن

الحفرياتأهممنتعدبورقيناحفريةجانبإلىفيداربالجنرالحفريةفإنوعليه

الأثرية.اللقىبعضوأظهرتمعروفارصيدالناوتركتالموقعفيجرتالتي

الكي:السيلىةحفرية.ج

حفائرأيةتجرلم1867سنةوبورقينافيداربمنكلحفريةتمتأنبعد

حوللاَخرحينفيتظهركانتالتيالوصفيةالمقالاتبعضعدابالمقبرة

M.)وشارلي9186سنة(Souley)كتبهمامثلالمنطقة Charles Mollet)

9186عام(Dr.Fauvelle)فوفال!)2(.وكذا1881سنة(Dr.Reboud)و

القرنمطلعمعأما،البشريالجنس6918سنةدرسالذي(Dr..ولBlochو)

وتعد1691سنة.ط(ح!ل4لمط)(5جاكو)3(تركهماكتبماأهممنكانفقد02

أسفرتلمانظراأهميةذاتبحفرياتقامواالذينمن(Alquier)الكىالسيدة

التالي(الجدول)أنظرأثريةلقىمنعنه

صاحب

لحفريةا

ألكياس!يدةا

Alquier(.

السنة

م3291

الدولمنعدد

فيهاالمنقب

علىد

رياتلفطا

نيةآ52

الحلي

منقطعة06

Cypresنوع

مروحيةمحارة

)؟(

)ذ(

.G Faidherbe , "Recherches anthropologiques sur les tombeaux Megalithiques de-

.24،!.1868..H,.T IVا.ول!."Roknia

.rD.0918,Fouvelle, "Quelques considerations sur les tombeaux de Roknia, .A .F .A S-

565.-563!!.

218.-702.L.Jacquet, "La Necropole dolmanique de Roknia" .R .S.A,.C .T .L,1691 PP-
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الوصفية:والمقالاتالتاريخيةالدراساتد.

جلبتالتيالمواقعبينمنواحدةبالركنيةالميجاليتيةالمقبرةكانتلقد

التاريخفجروخاصةالقدبمالتاريخفيبالكتابةالمنشغليناهتمام

(Protohistoire)،أهمها.الدراساتمنحملةفكانمتا

:ببروفيفىراسة.أ

دبرونيقامعظميهيكل37عناسلفناأنسبقكمابورقيناحفريةأسفرتلقد

بأنالأخيرهذاويوضحامرأة17ورجلاهـ02هيكلاعلىتعرفأينبدراستها،بي

وردتولقد)1(مصريةلإمرأةهيكلاوجودعنفضلاعدةأجناساتشملالهياكل

بورقينا)2(.بهقامالذيالعملرفقةوالتحليلالدراسةهذه

.Dr)بعدفيماقامولمد Bloch)والملاحظبالمنطقةالبشريالجنسبدراسة

استهوتالتيالأعمالأهممنواحدةكانتالأنثروبولوجيةالدراساتأن

استعمارية.أهدافلتحقيقالأجناسأصولعنبالبحثالمنشغلين

كامبس:جبريالدراسة2.

الهامةالفترةبهذهاهتمواالذينالبارزينالباحثينأحدكامبسالأستاذيعد

المواقعأحد)"أ،س!هول(الركنيةموقعوكانعموما،إفريقياثهالمنطقةتاريخفي

كماالأثريةاللقىأوالمواقعبينبالمقارناتتعلقماسواءأبحاثهفيبهااهتمالتي

لمعرفةوألكيفيدرابمنكلعليهاعثرالتيالفخاريةالأوانيبدراسةقام

.)3(وأخرىمجوعةكلبينالموجودةالفروقات

أثرية.حفرياتأومقالاتمنالموحَحولكتبما.ممعظماهتمكامبسأنكما

المنطقة:فيالأثريةالمعالمتوجيه4.

إلىأدىوالركنيةبوعطفانقلعة.ممومعيالمتواجدةالدولمنقبورضخامةإن

الركنيةففيأحيانا،وتوجيهه،وشكلهالقبربنيةحيثمنالأخيرةهذهتنوع

)4(.الغالبهوالغربيالشمالنحوالتوجيهأنبورقينايرى

ال!(

22.!.،.M.Reygasse, op. cit-
3 de hammam"3!شGr. Bourgignat, Histoire des monuments megalithiques de Roknia-

52.-38.Maskhoutine,Paris, ,0187 PP

563.-562.G.Camps, Aux Origines..., PP-
27..Bourguinat,op. cit., P-
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موجهةكا!اقبورثلاثةبحفر9391سنة(J.Morel)مورالقامولقد

الرجالقبوربحفرها،بورقيناقامالتيالدولمنقبورأنوالملاحظ)1(.جنوبكال

موجهةكانتالتيالنساءقبورعكسالغربيالجنوبنحوموجهةكاشافيها

.مصدرهالتوجيهفيالاختلافهذايكونفهلشرق)2(،ثهال

المرأةمنالرجلقبرمعرفةوبالتالمبالتوجيهخلالالموتىبينالتفريق.

؟.خاصةلطقوسيخضعبدورههذاوهل

ارتبطتخاصةاجتماعيةفئةهىخاصاتوجيهاالموجهةالفئةأنأم.

مقبرةفيوجدمثلاأنهحيمشاالليي.المجتمعداخلمعينةأوبظروفبحوادث

بورقينافإنوعموما)3(.جنوبكالموجهة14نجدقبر23بينمنبونوارة

بريطانيا)4(.فيالدولمنبتوجيهشبيهالركنيةدولمنتوجيهبأنيرى

.الذيشرقجنوبهوبونوارةفيالغالبالتوجيهفيهنجدالذيالوقتفي

بوعطفان.قلعةقبورمنكثيرفينجده

:الحجريالسيماجأنواع5.

فيالدولمنلقبورالمميزةالأساسيةالعناصرأحدالحجريالسياجيعتبر

دائريةوهيمتر12إلى3بينتقدرمساحةالحجريالسياجيحتلالركنية

)3(.مربعةمنهاواحدةعداالغالبفيالشكل

أهمهاخصائصبعدةيتميزالحجريالسياجفإنبوعطفانقلعةفيأما

الغالبفييكولنالذيالحجريالسياجإنجازفيالمستعملةالحجارةضخامة

قبورإنجازهيستعملالحجريالسياجأننجدالمنحدراتفيأنهوالملاحظدائريا

بخصوصالضخمةبالدولمنأوبالركنيةالوسطىالمنطقةفيالحالهوكماأضخم

هي:الأصنافمنمجموعةنحصرأنلناويمكنالبسباس،

.الدائريالفرديالحجريالسياج10

.الدائريالمزدوص!الحجريالسياص!2.

954..G.Camps, Aux origines..., P-
27.-23.Bourguignat,op. cit., PP-

0544.G.Camps, op. cit., P-

.22..M Reygasse, op. cit., P-

.tS.21.Gsell, .M .A,...A P-
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.المركزيالثلاثيالحجريالسياج3.

اللامركزيالنَنائىالحجريالسياج40

المستطيلالحجريالسياج5.

المستطيلالحجريالسلك6.

الدائريالنصفالحجريالسلك7.

نأكماوضخامتهابتنوعها،بوعطفانبقلعةالحجريةالسياجاتوتتميزهذا

عكسالقبر،لحمايةومتماسكةمتناضدةتجعلهابكيفيةومنحوتةمعدلةالحجارة

الطبيعة.فيوجدتكماطبيعيةاستعملتالحجارةنجدأينالركنيةموقع

الجنائزية:الغرفةخصائم!لى6.

الدولمن،لقبورالعامالشكلإلىالجنائزيةالغرفةوشكلمساحةتخضع

بشمالالقديمةالمحطاتضمنتصنفالتيقبورهابصغرتتميزالركنيةفمقبرة

ماعداتعديلأيمنخاليةنجدها،الموقعبهذاالجنائزيةالغرفةأنكماإفريقيا

حجرية.ببلاطةفرشتقدفيهاالأرضيةنجدالتيالصنعالمتقنهالدولمنفينجده

فإنهاالأعمدةأماالأرضيةعلىحجارةأيةمنخاليةفإنهاالدولمنباقيأما

متراصبناءشكلفيالأعمدةنجدوقلماصخريينجلمودينمنتتكونعادة

آنفا.المذكورالدولمنفيالحالوهكما

للغرفةواسعةنماذجأعطتنابهاالدولمنقبورضخامةفإنبوعطفانبقلعةأما

فيالحالهوكماالأحيانبعضفيطولاأمتارالثلاثةتتجاوزالتيالجنائزية

الشكل)أنظررمضاني.ممشتةأمتارالخمسةمائدتهتتجاوزالتيالضخمةالدولمن

(.77ص.12رقم
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البسباس()حوضعم!قةجنائزيةضفة1)ظهرية(مستطيلةجنائزيةغرفة

ابسوافع.-جنائزيةغرفة)الدكعة(متطورلدولمنجنائزبةغرفة

ظهرية--جنائزلِةغرفة

*!"رر!جمسشى

القلعة--مبنيةجنائزيةغرفة

يوعطظنلقلعةالجفلز!ةالنرفأفم!ل

12:رثمالشكل



عناصر

رنةالمقا

ئصخصا

الموقع

فيالجغرا

البنية

جيةلوالجيو

طبيعة

لمالمعا

موقعبكل

الفترة

الزمنية

مميزات

بووقلعةالركنيةموقعبينمقارنة-

الركنيةموقع

الواجهةفيالركنيةواديعلىيقع

عينينبوع-توفرالمنشارلجبلالمقابلة

.للشربالصالحةبالمياهالغنيالقصر

)أراضىخصبةزراعيةأراضىتوفر

مسطحة(

الترافرتينصخورمنالموقعيتكون

بحمامشبيهةجيولوجيةبنية،الهشة

فيالحوانيتحفرسهلمماالمسخوطين،

الصخرية.الواجهة

القبورمنصنفينعلىالموقعيحتوي

الدولمنقبورأ.

الحوا!اقبور.ب

الفينيقيةالليبيةالفترةإلىيرجع

بتنوعهاتتميزالدولمنأقدممنتعد

97

:العرببعينعطفان

بوعطفانقلعةموقع

شنيورايتزودواديعلىيقع

نبعينمنبالمياهالوادي

عيون7نبعهماطبيعيين

منمجموعةتواجدوالعوا!،

يحوارالزراعيةالأراضى

.الوادي

قمةعلىيقعالأثريالموقع

مرتفعة.صخرية

صخورمنمقابرتتكون

والبنية(Calcaire)طباشيرية

سهلتللموقعالتضاريسية

الضخمةالموائدقصعملية

.الحجارةاستعمالفيوالتفنن

العاديةالدولمنبهيتواجد

بهتنعدموالمنهيروالمتطورة

الحوانيت.

وكامبسجزيلحمسبيعود

الروماني.العهدإلم!

مجملهافيتتميزالدولمنقبور



الغرفةطولنفسر.مماذاوإلاالممدد،الدفن.مممارسةالاعتقادإلىيدفعنامما

تخضعالأعمدةأنكمامستطيلشكلتأخذحيثبوعطفان،قلعةفيالجنائزية

صخريةجلاميداستعماليكونأنوبالتاليالنحتعمليةإلىالأحيانغالبفي

صفوفتبلغحيث،متراصجدارشكلعلىمنحوتةصغيرةحجارةأومنحوتة

08علوهايبلغالتيالضخمةالحجارةمنصفوفأربعةمنأكثرالحجارة

البسباس.بحوضالضخمةالدولمنفيالحالهوكماسنتيمتر،

علىواضحةدلالةيدلالموقعينفيالجنائزيةالغرفةمساحةتنوعإن

طبيعةتعكسأخرىجهةومنجهة،منالجنائزيةوعاداتهالدفنطرقاختلاف

الاجتماعية.البنيه
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الغالب.فيحجمهاوصغرقبور

لمنولدا

أهم

ياتالحفر

موقعبكل

اللقى

الأثرية

منكبيرةمجموعةالموقععلىتوالي

الأثريينالباحثين

الغنيةالمواقعمنالركنيةموقعيعد

آنية18المستخرجالجنائزيبالأثاث

العظمية.والهياكلالحليمنومجموعة

الطبيعيةوحجارتهحجمهبصغريتميزطبيعة

تعديل.دونمباشمرةالمستعملةالسياج

الأنواعمنالعديدنجدحيثيتنوعالحجري

طبيعةواستعملتالحجريةالكتلاقتلعتطبيعة

كمامنهاجداالقليلعداتعديلدونوشكل

08

كبيرةجدالمائدةبالقمامة

عميقةقبوروجود-عيكة

القبر.فيالبناءشكلأخذت

ثم1881روبوسنة.دزارها

02القرنمطلعفيجزيل

حفرياتبالموقعتجرلم

لديناتتوفرلا،لذامنظمة

الأثاثحولمعطمِات

معضاعالذيالجنائزي

تجرىكانتالىالتنقيبات

الكنوز.عنالبحثبهدف

الحجريالسياجيتميز

نظراكبيرةحجارتهبالضخامة

الموقع.لطبيعة

الأحيانبعضفيعلينايصعب

ثنائيأمهوفرديهل،فرزه

الحجارةلأنثلاثيأم

وهوشبيهبه،اختلطت

لموقعالحجريبالسياج

سيجوس.

عمومابالضخامةتتميزالمائدة

تعددوكذاحمكهاحيثمن



مربعة-مائدة-أشكالهاوالىالصنعالمتقنةالدولمنفيهوالحالالمائدة

.منحرفشبه-مستط!يلةنسبيا.متأخرةفترةإلىترجع

أمتار5الماثدةطوليتجاوز

رمضانيمشتةموقعفي

والسواقع.

مثل-نحوالشمالموجهةغرب.شرقموجهمعظمهاتوجيه

الركنية.ثهالجنوبموجهةالليلةالدولمنبعضلمالمعا

نحوالانهياريسيرالموقع-استعمالنتيجةللتقلصتعرضالمرقعوضعية

.والاندثازعلىلكنهلصخوره،الركنيةمشتةسكانالموقع

سواءتكسرتالدلامن-قلعةموقعمنحالأحعسنالعمومالحالية

أوالإنسان.الطبيعةبفعلبوعطفان

عمليةإلىبحاجةالموقع-

شاملة.إحصاء

بينالجنائزيةالغرفة-اختلافحجريةببلاطةمفرشةبضيقهاتتميزالغرفة

ومستطيلة.بعةمر.ناأحبا!دائزيئ

الغرفةحجماتساع-ومساحتهالقبرحجمحسبتتنوع

الجنائزية.

رفوفعلىاحتوائها-

سدادةذاتالدولمنخاصة

أماكنعلىتحتويالئمترلجة

خاصةأومستطيلةمربعةإما

الجمناثزيةالهدايابوضع

وغيرها.كالمصابيح
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رية:لففايئوالأا80

التيالبقاعمختلففيالعالمشهدهاالتيالبارزةالبصماتأحدالفخاريعتبر

(،وفجرهالتاريخقبلما)عصورالحجريةالعصورخلالحضاريةمراكزكانت

الصناعةمجالفيجديدةثورة)النيوليثي(الحدلمجاالحجريالعصركانفلقد

لناخلفتمابينومن،فكريوتطوربشريإستقرارمنصاحبهلما،الفخارية

وأنماطهاأشكالها.ممختلفالفخاريةالصناعاتإفريقيابشمالالتاريخفجرم!اقع

.(Protohistoire)التاريخفجرمرحلةخلالالفخارأهميةإلىراجعوهذا

خلالمنالتخزينطريقعنالاجتماعيةالحياةتنميةفيالفخارساهملقد

أبعادذاالفخاركانفقدهذاجانبوإلىالقدور،مثلالحجمالكبيرةالأواني

أنهفيداربالجينراليذكرحيث،الجنائزيةالهدايامعظمفيهفتجسدت،جنائزية

ا)1(.اجمجمةلكلآنيةمعدلقبركلفينجدالركنية.!طقبرة"

الوقتفيهذاالركنية.مموقععليهاعثرالتيالبشريةالعظميةللبقايااستعراضنابعد

خلالفمنبوعطفان،قلعةموقعحولوالحفرياتالدراساتفيهتنعدمتكادالذي

إبرازمع،الركنية.مموقععليهاعثرالتيالفخاريةاللقىأهمعلىنتعرفالبابهذا

إلى:الفخرياتهذهتصنيفويمكن،صنفلكلالمطابقةالمواقع

جدا.الصغيرةالفخاريةالأواني4.

الطقوسية.الجنائزيةالأواني2.

اليومي.الإستعمالذاتالأواني3.

اللوازمذاتالأواني40

الحجم:الصيرةالفخاريةالأوافي10

فجرمعالممناستخرجتالتيالفخاريهالأوانيأصغرمنالمجموعههذهتعد

حجمهالأن،بحتةجنائزيةلأغراضخصيصاصنعتأنهايبدووالتي،التاريخ

اليومية.الحياةفياستغلالهاينفىالصغير

31..G.Faidherbe, op. cit., P-

82



17علوهيتجاوزلاحيث)4(،الأوانيأقدممنالفخارمنالنوعهذايعد

رسمأونمشأيةمنخاليةأنهاعلىفضلاملم09عرضهايتعدىلاكماملم

القبرفيتوضعكا!اجداالصغيرةالأوانيمنالنوعهذاأنوالملاحظعليها)2(،

المقابربعضفيتستعملالحاليوقتناكثيولاتزالحينذاكجنائزيةكهدايا

وتحققالشقاء،عنهموتدفعالسعادةإليهمتجلبأنهاالناسيعتقدالتيوالمزارات

نذكر:الأصنافهذهومن.)3(الأحلاملهم

:الصيرةالجفن4.

والتيملوسالدولمنقبورفيعليهاعثرالتيالفخاريةالأوانيأصغروهي

تستعملقليلاومائلةعموديةجوانبها)4(،مسطحةجدوهيإفريقيابشمال

.ملم)5(15إلىأحياناعلوهايصلالعطور،لوضع

القوارير:2.

التيالمميزاتنفسلهاالتيالمخروطىالشكلذاتمنهانوعينعلىوهى

أماباردو..كلتحفالنوعهذاونجد،الحجمصغيرةوهىالكؤوسفينجدها

نحوحافتهابقلبتتميزاليئالمسطحةالأمبوبيةالقارورةفهى)6(الثانيالنوع

.)7(مم05يتجاوزمانادراعلوهاأنكماالداخل

والركيةقصطلفيخاصةنجدهقديمجديعدالقواريرمنالنوعهذا

.أخرىمواقعفيالنوعهذاوجدكما،)8(وسيلا

)1(276..G.Camps, aux origines...،P-
)2(276..4.Pأ؟أ-

بالركنية.بوشيشيةمزارةفيالحالهوكمابالمزاراتالأوانيهذهمثليصنعونيومنالىاٍالناسلازال)3(

)4(276..G.Camps, op. cit., P-
)3(.G.7.Camps, Corpus des poteries modelees,.A .M,.G Paris,,6491 P-
)6(534.-533.G.Camps,!) ceramique...،PP-
)7(01..G.Camps, Corpus..., P-
)8(278..ps,aux origins...،P.ل!ح،،G-!
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الد!طديى2الفصلى

1دة!موفو1لجب!متية1لمقبوة-

والمصطلحالتسمية،.

المقبرةموقع2.

المقبرةعلىتوالتالتيالتنقيبات3.

المقبرةمنهاتتكونالتيالأقسام40

للمقبرةالتأريخإشكالية5.
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ببونوارةالميجاليتية-المقبرة

والمصطلح:التسمية4.

)المنضدية(الدولمينيةالمقابرتلك(Megalithe)ميجاليت)1(..ممصطلحيقصد

الأخرىالمناطقمنوغيرهابونوارة،.ممنطقةمزيلةجبلفيبكثرةوجدتالتي

المجالفيوسيجوسوبومرزوقسيلامثلوذلك،الجزائريالشرففيالمتوافرة

وهناك،قالمةبولايةالعربيوعينوركينةتبسةمنبالقربوقصطلالقسنطيني

أهميةتكتسيلاأنهاإلاالدولمنمقابرعلىاشتملتالجزائرمنأخرىمناطق

إليها)2(.أشرناالتيهذهمثل

الدولمن:قبورمننوعينوهناك

.المنضدةوتعلوهاالأرضفيتغرسالتيالحجريةالأعمدةذاتالقبورأ-

.بلاطاتعدةأوبلاطةتعلوهضخمحجريجدارمنتتكونالتيالقبورب-

بقبوريسمونهالباحثينجعلممابقاعدةالأخيرالنوعهذايزودماوغالبا

القاعدية.الدولمن

الشكل.رباعيةأومستطيلةتكونأنإمافهي،الدولمنقبورمظهرعنأما

المتوسطةالحجارةمنمستديرةأسيجةعدةأوبسياجتحاطالأحيانمنكثيروفي

ماإذاحجمهابصغرالقد!بمالمغرببلادفيالدولمنقبوراشتهرتوقد.الحجم

(.86ص.ج(ب،)أ،13رقمالشكلأوروبا.)أنظرفي.ممثيلتهاقيست

ميجاليتاسميتعدىوقد."المنضدية11بالقبورالعربيةلغتنافيالدولمينيةالميجاليتية-القبورتعرف)1(

أعمدةثلاثةعنعبارةهىمظهرهافيالمنضديةوالقبور.الحجريةالقبورمنأخرىأنواعإلى

مخاطةالقبورتلكتكونماوغالباالدفنغرفةتغطيمنضدةتعلوهاالأرضفيغرستحجرية

لاستعمالونظرا.القبرتتوسطالئالدفنغرفةإلىيوصلوممرالجنائزيمجالهاتبينبأسوار

الدولمنمصطلحنستعملفإننا،الميدانهذافيالباحثينبينوتداولهبكثرةالدولمنمصصلحا

الباحثينبينالمصصلحاوشيوعجهةمنللبحثتسهيلاوذلكالقبورمنالنوعهذاإلىللإشارة

.أخرىجهةمنالمختصينثريينالاً

0094-487.G Camps, Aux origines , PP. 125 - 913 et-
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كا!أ!؟سس!فن

ةءثا""لم!
!ع"ء"!

أث!3!أ

أسيجةنجتلاثةمحاطدولمينيقبرأ.

ا!ة"هثا

!ه
8"

ل!؟إكحُ!"،5

!"هـ

هـ08!!هـ

بسياجمزوددولمينيقبر.ب

بسيط

ث!أ*ص*ء

ء"!كاب!

يج4عظام8"31
/0 e!ءه

(-/كا-!بقل!ظفيءب

كا!صء!!

بسياجينمحاطدولمينيقبرج.

الدولمنمقابرمننماذج

38:رقمالشكل
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ودرستوصفتقدكانتالدولمينيةبونوارةمقبرةأنإلىالإشارةوتجدر

سنةوذلكس!ط(41؟خث!ش!س!عس!+444)س!؟3فيدرابالجينرالقبلمنمرةلأول

:عنوانتحتعنابةمجلةفيأعمالهونشرقبور50بتنقيبقامحيمسا،

)111).ممزيلةالميجاليتيةالمقبره11َ )Mazela.)

المنطقةجابقد(Delamare)دولامارالفرنسىالباحتَكانذلكوقبل

التي61اللوحةلاسيما،ألواحهفيالدولمنمقابربعضبرسموقام1842،سنه

محيجيبة.قصرمولَعمناختيرتالتيالدولمنقبوربعضتظهر

الدولمنقبوررسومهافيتظهرفإنهادولامار،أعمالمن163اللوحةأما

مقبرةامتدادضمنيدخلالذيمهيريسواديضفافعلىوجدتالتي

الدولمينية.بونوارة

الموقعتسميةكامبسجى.فضلبونوارة.ممنطقةالدولمنلقبورجردهوفي

الزنادخنيقةمنطقةكاملتغطيالتسفيةهذهبأنمؤكدامزيلة.ممقبرة

(KhaniguetEzzenad)بعدفيماسيعرفالذيالبرذعةواديعلىالممتدة

مهيريس)2(.بوادي

بينالرابطةالسككخطشقبعدإلاالمنطقةبهاتعرففلمبونوارةتسميةأما

(.1881)حوالييصادفوهوماميلاديعشرالتاسعالمرننهايةفيوعنابةقسنطينة

عدةقبلمنزيارتهابعدوذلكببونوارةالمنطقةتسميةتأكدتكذلك

)3(.العلومترقيةأجلمنالفرنسيةالجمعيةإلىينتمونوأثريينمؤرخين

يأتي،مزيلةجبل.ممقابرالمنطقةتسميةيحبذيزاللامنالباحثينمنوهناك

M.)صولينياكوم،كامبسب.رأسهمعلى Solignac.)الذيالأخيرهذا

)1(.FaidHerbe,Necropole megalithique de Mazela, Bull. de 'l Acad. 'D Hippone,,1868 T-
07.عح.65-63

,FaidHerbe)ير(كا Necropole rn. egalithique de Mazelz, sur !) route de Constantine-

65..Geulmam,Bull. de 'l Acad. 'd Hippone, .T,.V,1868 P
xcursion)ذ( " la necropole megalithique de Bou Bouara, XXe congres de!ش,Lt. Jullien-

1137-1135..L'.A .F.A,.S Alger,,1881 PP
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لغةمنمأخوذةمحليةكلمةجذعمنمأخوذةمزيلةالتسميةأصلبأنيعتقد

للاَلهة)1(.تضحيةقدمأو)ضحى(أي(Ezlu)"إيزلو"وهىالسكان

الراءحرففيهااستبدل"مزارة"هوللمقبرةالحقيقىالإسميكونأننستبعدولا

ويترددونالدفنأماكنعلىالقداسةهالةيصنفونكانواالقدماءلأنذلك،باللام

وكأنهاالجبلمنحدرتغطيبعيدمنتظهرالمقابرتكأن.كماأمواتهمزيارةعلى

فيهاتقدمثمتزارالتيالمنطقةأيالمزارةصفةيعطيهامما،الحجارةمنأركمة

بالقربيقطنونالذينالسكانأدبياتفيكثيرةأساطيرهناكبأن)2(.ونلاحظالقرابين

منفهناكالمقابر،تلكوهويةطبيعةحولمعظمهانسجتالميجاليتيةالمقابرمن

المتوحشين.أي.ممقابر"الأغوال"يصفهامنوهناكالعمالقةإلىيوعزها

:المقبرةموقع2.

المقابرفيهاتكثرالتيالمناطقأهممنتونسغربوثهالالشرقيةالجزائرتعد

مدينةمنوالشرقيةالجنوبيةالمنطقةتوجدالمتميزةالمنطقةهذهوداخلالميجاليتية،

بومرزوقواديحوضكاملمجموعتهافيتشملالتيالحاليةقسنطينةسيرتا

جبلفيالموجودةالواسعةالميجاليتيةالمقابرتتوافرحيثالبرذعة،ورافده

سيلاثم)بومرزوق(،العينرأسمقابرمثلمنهالقريبةوالمناطقالفرطاس

تمتدالذيستاسأملجبلالمحاذيةتلكوكذا،الغواليوذراعوبوشانوسيجوس

(.98.ص14رقمالشكل)أنظر3(.>جنوبابونوارةحئثهالامحيجيبةمنقبوره

.)1(65..M Solignac, Les pierres ecrites de la berberie orientale, Tunis, ,2891 P-

الرجم"11تسميةإلىنشيرالجزائريالشرقفيالميجاليتيةالمقابرعلىتطلقالتيالأسماءبينمنإن)2(

11.المزارةاأوا

)3(Faid Herbe, Les dolmens 'd Afrique, CongrBs international 'd anthropologie et-

424-604..d'archeologie prehistorique,""6 session, Bruxelles,1872 PP
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أكثرمجموعهافيتتضمنآنفاإليهاالمشارالمواقعهذهبأنقلناإذانبالغولا

وغيرها.البازينانسمثلبذلكشبيهةأخرىومعابردولمينيقبرآلاف01من

صتيزيدلماتتسعببونوارةالأثريةمزيلةجبلمقبرةفإن،المثالسبيلوعلى

أم040حواليارتفاعهيبلغالذيستاسأمجبلسفحكاملتغصهكتار004

البرذعة.واديسهلعلىويشرف

الجبلواجهةمعالدولمنقبورممتدإليهالمشارالمرتفعمنالغربيةالناحيةوفي

.دربالواديسهلعلىتشرفتصبحبحيثالقمةإلىتصلحئ

معامتدادهافإن،مزيلةجبلمنالشرقيةالواجهةفيالواقعةالدولمنمقابرأما

بالواجهةقيستماإذاصعبإليهاالوصوليجعلمماأم005حئيصلالجبلارتفاع

منها.الأسفلإلىهوواقعمماتهد!بمأقلجعلهاالذيالأمرللجبلالغربية

منحدرفييرتكزبأنهالقوليمكننافإنهبونوارة،مقبرةمركزتحديدوعن

)1)الزنادخنيقةخريطةمنالعمورأمكهفمنطقة )Kheniguet- Ezzenad).

الضفةتصلحئتمتدالتيالدولمنمقابركثافةتظهرتلكالعمورأمشعبةوفي

.(OuedMehiris)مهيرسلوادياليسرى

بناءحيثمنللغايةهامايعدبونوارةمقبرةمنالجزءهذاأنإلىالإشارةوتجدر

.المقبرةلدراسةكنموذجليأخذوهالباحثونعندهيتوقفماوكثيراالدولمينية،القبور

بالباحثينأدىمما،للغايةمعتبرامزيلةبجبلالدولمنقبورتعداديعدكذلك

هذافياعتمدوقد.آلافعدةإلىيصلالقبورتلكتعدادأنعلىالاتفاقإلى

المقابر.تلكلممعاأظهرتالتيم0005/1الجويةالصورعلىالموقع

علىمعالمهاتظهرلام30علىمناضدهاتقلالتيالدولمنقبوروأنعلما

الأقلعلىم80علىمناضدهاتزيدالتيتلكفقطتظهربل،الجويةالصور

علىتظهرلاكما.مستديرةنقطةشكلفيتظهرحئبقاعدةمزودةوتكون

)2(.بقاعدةمزودةوغيربسيطبسورالمحيطةالدلامنتلكأيضاالجويةالصورة

.9..G Camps, La necropole megalithique du Djbel Mazela, .A .M,.G Paris, ,6491 P-

'1 etude de la necropole megalithique deء.A Debruge et .J Joleaud, Contribution-

186-175,1691.PP+.سأ.،,.BouNouara.3.".A C
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تعدادبأنشكأيدونمننحتملأنيمكنفإنه،السابقللمنظورووفقا

ميجاليتيا.قبرا00030004-بينمايتراوحبونوارةمقابر

المقبرةعلىتوالتالتيالتنقبت3.

منذوذلكبونوارةمنطقةعلىوالمؤرخينالأثريينالباحثينزياراتتوالت

الجزائرية.الأثريةللاكتشافاتالعلميالتاريخأدبياتدخلتبذلكم1837سنة

تلكإلىتشيرأشياءمذكراتهفيدوّنثمالمنطقهزارمنالباحثينمنوهناك

فروبينيوسس.بهقامماعلىذلكوينطبقالمنطقةفيالمتوافرةالميجاليتيةالمقابر

(.S Frobinuis)3إيفروماك(س!13Mac)الاَثار)1(.هواةمنوغيرهم

أقلكانتبونوارةمقبرةفيجرتالتيالحفرياتبأنالصددهذافييلاحظ

.الإطلاعحبذلكفييحملهمالمنطقةأصحابهاجابالتيالعلميةالزياراتمنبكثير

التقاريربعضعدافيمامنهاالكثيرينشرلمالحفائرتلكنتائجإنللانتباهوالملفت

d)فيداربالجنرالقامم1865سنةفيفإنهوهكذا.بالمطلوبتفيلاالتي herbe)ءع،

قامحيسسا9091سنةحئالحفائرتوقفتالتاريخذلكومنذقبور)2(.50بتنقيب

بونوارة.منطقةفيدولمينياقبرا12حواليبفتح(.Pallary)بلاري

التيالفخارياتوضعأنهعدافيماإليهاتوصلالتيالنتائجيقدمولم

بالجزائرباردومتحفقاعاتإحدىفيالقبورتلكبعضمنأخرجها

قدكانتلكتنقيباتهخلالبالاري"ابول1بأنب.كامبسويعتقد،العاصمة

مدأجلمنفتحالذيالخندقطولعلىم002حواليتمتدرماديةعلىعثر

وعنابة)3(.قسنطينةبينتربطالتيالحديديةالسكةخط

بتنقيبلم!!حاهأ.ط()4وجلود.طهـ()!!د!؟خ!ديبروج.أقام1391سنةوفي

انقطعتالتاريخذلكومنذحفائرهما)4(.نتائجطبعتوقددولمينيا.قبرا25

موقعفيبالحفرقامعندما5491سنةحئوذلكالمنظموالتنقيبالحفرأعمال!

أعمالهماتوقفت)!7أص!اح،4!+(.وقدهنرياتزوجتهصحبةب.كامبسبونوارة

)4(

65-63..St.Gsell, Les monuments antiques de'1 Algerie. .T,1,1091 PP-
65-63..FaidHerbe, Necropole megalithique de Mazela, PP-

6291.,.G.Camps, Monuments et rites funeraires protohistoriques, Paris,.A .M G-
.ع!.913-125

182.175-.A.Debruge et .L Joleaud, op. cit., PP-
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الاستقلالبعدعاداثمأ،549المباركةالجزائريةالاستقلالثورةاندلاعبسبب

تحتذلكوكانبهاقاماالتيالحفرأعمالنتائجمنليتحقما6391سنةأي

C..R.A)والأننَربولوجياالتاريخقبلماالدراساتمركزرعاية .P)Eبالجزائر

اثنينفتحهىوزوجتهكامبسحملةإليهاتوصلتالتيالنتيجةوكانت.العاصمة

.جنائزيأثاثعلىمنهاالكثيرفييعثرلمدولمينيا،قبراوأربعين

الجنائزيةالطقوسإلىالانتباهلفتهوزوجتهمعكامبممىبهقامالذيوكل

رسمثم،المعماريةهندستهاعلىفكرةوإعطاءالقبورتلكفيمورستالتي

فيتلكحفريتهمانتائجوطبعتالقبور.منللعديدصوروأخذالأشكالبعض

la)مزيلةبجبلالميجاليتية"المقبرة11عنوانتحتكتيب Necropole)

Megalithique du Djebel Mazel.

:المقبرةمنهاتتكونالتيالأقسام40

تفحصأصحابهاحاولالتيالمتواليةالأثريةوالتنقيباتللدراساتوفقا

منوالمعقدةالبسيطةوالاختلافاتالأثريةبونوارةمنطقةمقبرةأجزاءمعظم

لكلالجنائزيةالمحتوياتوكذا،الأربعةللجهاتوفقاالدفنغرفتوجيهحيث

أقسامعدةإلىالأطرافالمتراميةبونوارةمقبرةكامبسب.قسمفقدمنها.

التوالي:علىإليهانشيررئيسية

الدولمينيةدفنهغرفكانتوالذيالجبلأعلىعلىالواقع:الأولالقسم10

(.جنوب-نحو)ثهالوجهتقد

خاليةوكا!ابسيطةبأسوارالأولىالمجموعةهذهقبورمعظمأحيطتوقد

Sans)القاعدةمن Socle)الدفنغرفبأنيلاحظكماالقبر.عليهايرتكزالتي

،الأخرىالأقسامبغرفقيستماإذاالحجمصغيرةالقبورمنالنوعهذافي

فيهالفخاريةالاَنيةكانتالقبورمنالنوعهذافيعليهعثرالذيالفخاروأن

الأعلى.إلىوقاعدتهافمهاعلىمقلوبة

الغرفبعضوتشدوالجنوبالشمالنحوغرفهتتجهافمافي:القسمب.

القبورحجمكبرذلكإلىيضاف،الأخرىالاتجاهاتنحوتتجهحيثفيها،

حجرية.بقاعدةوتزويدهاالقسمهذافيالدولمينية

29



فيموضوعةفكاشا،القسمهذامقابرفيعليهاعثرالتيالفخارياتأما

الجنائزية.الغرفزوايا

شخصلَدالاَخرهوالمقبرةمنالقسمهذاكانالثمالث:القسمج.

الشمالنحوتتجهمعظمهافيكانخماالتيالجنائزيةغرفهاتجاهاتوأعطيت

معظمهافيوكا!ا،الحجمصغيرةكانتقبورهامظهرأنكما.والجنوب

الفخار)1(.منخالية

قبورهمعظمفإن،المقبرةمنالرابعالقسميخصفيماأما:الرابعالقسمد.

شبيهةأنهاالمظهرحيمسامنعليهايبدوأنهغيرعلميا،بعدتنقبلمتزاللا

الجنائزيةوغرفها(جنوب)ثهال-متجهةقبورهاوتبدو،الأولالقسم.ممقابر

ضيقة.

أسوارهامعالمذهبتوقدترىالتربةداخلغائرةقبورهابناءاتأنكما

موضوعفهووجدإنوحئ،الجنائزيالأثاثمنتقريباخاليةوهيالدائرلِة.

للقبر.الجنائزيةالغرفةزوايافي

منالثالثبالقسمشَبيهاالمقبرةمنالقسمهذااعتبرالحأمس:القسمهـ.

جدافقيراكانالذيالجنائزيأثاثهضمنالمعدنيةالأدواتبعضتواجدحيث

توجيهحيثمنالثالثعلىالقسمهذاويختلفالفخار.فيهاينعدملمجيث

ذلكإلىيضاف،والجنوبالشمالنحوالتوجيهفيهايحترملمالتيالدفنغرف

الثالث.المسمفي.ممثيلتهاقيستماإذاالحجمكبيرةكانتالقسمهذاغرفأن

بأسوار)2(.ومحاطةبقاعدهَمزودةالقسمهذافيالقبوركانتماوغالبا

فيالخمسةالأقسامبينإليهاالمشارالطفيفةالاختلافاتفإنيكن،ومهما

اعتباطيتقسيممحاولةعنعبارةكاشابل،للعيانواضحةتكنلمالمقبرة

التيالزمنيةالفترةضبطإلىالوصولومحاولةالدراسةتسهيلهومنهالهدف

لافإنه،كامبس!.وحسب،المقبرةفيموتاهميدفنونالسكانفيهااستمر

استعملتالتيهىالجبلقمةفيالمتواجدةالأول!القسمقبورتكونأنيستبعد

)1(Lieutenant Julien. Excursion de Henri Martin aux stations megalithiques des environs-

221,-214.deConstantine. .R .S.A,.C .T XXII,,1882 PP
)،(stations megalithiques des environs4*لماLieutenant Julien, Excursion de Henri Martin-

221.-214.deConstantine, .R .S.A,.C .T XXII,,1882 PP
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الأقسامبقبورقيسواماإذاالدولمينيةمقابرهاحجملكبرنظراودْلكمبكرا

قبورتتميزكما.الجبلمنحدراتعلىمنهاالأسفلإلىالمتواجدةالأخرى

بناءبينكبيرةمسافةتاركةالجبلقمةكاملعلىموزعةأنهاعلىالأعلىالقسم

يليه.والذيقبركل

يمكنلا،المقبرةأقسامبينآنفاإليهاالمشارالطفيفةالفروقفإنذلكومع

المقبرةقبوركاملفيهتلتقىالذيالعامالبدائىالمعماريالطابعتلغىأن

الكثيرلحقالذيوالنهبالتهد!يمأنواعكلتقاومتزالولاقاو!ماالتيالدولمينية

استقراريجسدماديوشاهدهامحضاريمستمسكوهيأجزائها.من

الآخرين.فيوالذوبانالانصهاروعدمبالأرضوتمسكهالقد!بمالجزائريالإنسان

:للمقبرةالطريخإشكاليه5.

الأكثروتعدوالبازيناس.الدولمنمقابرمنآلافبضعةبونوارةمقبرةتضم

الباحثونكانوقدإفريقيا.لشمالالميجاليتيةالمقابركاملفيوأهميهاتساعا

علىللتعرفمعتبرةمساهمةستقدمفإنهالأهميتها،نظراأنهيعتقدونالأثريون

مقابرهافيجرتالتيالحفرياتأنغير،المنطقةفيالتاريخفجرفترةتحديد

تحديدفيعليهايعتمدأشياءعلىداخلهايعثرلمحيث،للآمالنحيبةكانت

(.1)المقبرةتلكفيهااستعملتالتيالزمنيةالفترة

دفنواالذينالسكاناستقراروعدمفقرإلىعائداذلكيكودنأنيمكنهل

أشياءعلىتحتويكانتالتيالهامةالكبيرةالمقابرأنأمالمقابر؟تلكفيموتاهم

؟.بعيدةأزمنةمنذنهبتقدكانتلتاريخنامفيدة

محددغيريزاللاالقدهـيمالمغربببلادالدولمينيةللممابرالتاريخىالجانبإن

علىتساعدالمقابرداخلتلتمسماديةوثائقيةأشياءعلىالعثورينتظروهو

Les)النموذجيةللفخارياتتاريخإعطاءإمكانية Ceramiques Modelees)التي

.المقبرةتأريخإلىوبالتاليالقبوربعضفيعليهاعثر

بطريقةيتطورلموزخرفتهالنموذجىالفخاربأنالقوليمكنأنهكما

فيهادخلالتيالفترةتخيليمكنلاولذلكسنةألفىمنذوذلكثابتةمنهجية

متأخرأنهالصددهذافييقالأنيمكنالذيوكلإفريقيا.ثهالإلىالفخارهذا

.Ibidبم.5 re-
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الحضاريةالمساهمةهذهفإنالتقرلمجا،وصا)1(.الحديثالحجريالعصرعن

عنه.سابقةتكونولنالبرونزعصورخلالتحققتقدكاشامتوسطيةالبحر

كفترةالميلادقبلالأولىالألفبدايةنحددأنيمكنالتاريخىالتلمسوبهذا

فيقبرأيلبناءالتاريخيةالفترةتحديديعنيلالكنهالممبرة،استعماللبدايةتقريبية

منالميجاليتيةالمقابرفكرهَانتقلتمئنعلملافإننا،وبالمقابل.الميجاليتيةالمقبرة

)2(.مراحلعلىالداخلإلىالسواحل

والدفنالدولمنقبوربناءاستمرارعننتساءلأنيمكنناأخرىجهةومن

بسيطة؟بقبوراستبدلتومئ؟المحليينالسكانقبلمنفيها

عثرالتيالأثريةاللقىفيتكمنالسابقينالتساؤلينهذينعلىالإجابةإن

وكذاوالإغريقيالبونيثمالمحليالفخارلاسيماذاتها،الدولمنمقابرفيعليها

القبور.تلكفيوجدتمنفردةوثائقيمثليكادالذيالروماني

النوميديةالقبورفيالإغريقيالبونيالفخارتوافرتاريخيتجاوزلاالاَنوحئ

تاريخيمكنالتيالسواحلمواقعبعضعدافيماالميلادقبلوالرابعالخام!القرنين

رشقون)3(.جزيرةقبورقيعليهعثرالذيذلكمنبأقدمالبونيةفخاريتهابعض

فيعليهايستندهامةوثائقعلىبونوارهَفييعثرلمأنهإلىالإشارةتجدر

عثرالتي(Vase)المزهريةتلكعدافيماالمنطقةمقابرلاستعمالتاريخإعطاء

الثالثالقرننهايةبحواليتؤرخأنيمكنوالتي.ول()ص!!لماكا؟ح"أ.ديبروجعليها

الميلاد)4(.قبل

يجعلنابونوارةمقابرفيالرومانيةبالفترةالخاصةالأثريةاللقىتوفرعدمإن

والغزاةالمحليينالسكانبينكا!االتيالعلاقاتحولأسئلةعدةنطرح

كلهالذيالنوميديالسيرتي-الإقليمقلبفيتقعالمنطقةوأنلاسيما،الرومان

الميلاد.قبلالأولالقرنمنذالرومانيالتوسع

,G.Camps, Les civilisations prehistoriques de'1 Afrique du Nord et Sahara, ed. Dion-
345.344-,7491.PP

6-34.Ibid.P-

;32-27.PhilippeThomas megalithique de sigus, Materiaux,,1878 PP-
Ch. Fereaud. recherches sur les monuments dits celtiques dans la province de

234.214-.Constantine..R .S.A,.C,1863 .T VII, PP
ruines et vestiges anciens releves dans la province deأس!.صأول"س!اه)4بر'Jolt-ول.

034-92.Constantine,.R .S.A,.C .T,44,0191 ,1T PP
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بونوارةمقابرفيوعملةفخارمنالرومانيةالاَثريةاللقىتوفرعدمأنهل

فيهاالدفنعنوعدلهجرتقدكانتالمقبرةتلكبأدننعتقديجعلناالدولمينية

تامةجفوةهناكأنأمالسيرتي؟القطاعفيالرومانيالعسكريالتوسعبدايةمنذ

؟.الرومانيةالبضائععلىالريفيينالمحليينالسكانقبلمنإقبالوعدم

تعرضتقدكانتبونوارةقبورمنالكثيرأننعتقدأنأيضايمكنهل

؟.المنظمالعلميالتنقيبيشملهاأنقبلنحتصينغيرأناسقبلمنللنهب

فيالرومانيةالأثريةاللقىتوفرعدمبأنرىالذيب.كامبسإليهذهبناماويوافق

.الالرومانيةالفترةقبلتماماوهجرهافيهاالدفنعنالعدولفكرةيؤكدبونوارةقبور

وكلبسيطةالأخرىهيفإنهابونوارة،فيالجنائزيةالطقوسيخصفيماأما

الدفنغرفلأنذلكممددةتدفنلاكانتهوالجثثمنهالتأكديمكنالذي

إلىيدعونامماحالها،علىممددةالجثهبدفنتسمحلابحيثجداضيقةكانت

الجنين.شكلفيمطواةتدفنكانتبأفاالاعتقاد

بعضهافوقمتراكمةالعظاممنمجموعاتنقبتالتيالقبوربعضأظهرتفقد

أماكنفياللحممنجردتقدكانتأصحابهاجثتبأنيوحيممامضطمةوغير

تظهرولم،متراكمةالدفنغرففيودفنتالعظامهذهذلكبعدجمعتثمأخرى

عثرالتيالاَدميةالعظامبأنأخرىجهةمنيلاحظكما،الجثثحرقعلاماتعليها

جماعيا.فيهايتمكانالدفنأدنعلىتدللابونوارةقبورفيعليها

كانتكامبسحفرياتمن22رقمالبازيناسقبورفإنذلكمنوبالعكس

)2(.جيدةحالةفيمنهماواحدكلفيجثتوثلاثجثتينحوتقدغرفتاه

أعطتقدكانتالميجاليتيةبونوارةمقبرةتنقيباتنتائجفإنالعموموعلى

إفريقيا.ثهالفيالمقابرمنالنوعهذابناءلدراسةجديدادفعا

الأثريةالمواقعأحسنمنيجعلهابونوارةفيوكنَرتهاالقبورأشكالتعددإن

فيالمتواجدةالمقابرلكاملبنائهاهندسةحيثمنتؤخذأنويمكنالجزائرية

إفريقيا.ثهال

)1(
6291.,G.Camps, Monuments et rites funeraires protohistoriques,.A .M,.G Paris-

.عع-913.125
41.-04.BouNouara,,6491 PPاول!اس!لر4ء.G .H Camps, Ndcropole Megalithique du Djbel-
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للأدواتكمثالمسوسوبنيللفخار،كمثالقصطلمقبرةأخذيمكنكما

)1(.البشريةالعظامتوافرحيثمنكمثالالأخرىهيركنيةوتؤخذ،البرونزية

فيموتاهادفنتالتيالبشريةالجماعاتكا!اإذامانتساءلأنلابدوهنا

الاثنين؟بينتجمعأوكانتالاستقرار؟.أموالبداوةالتنقلتمارسبونوارةمقبرة

حئالعراءفيالجثةتتركبحيثأخرىمناطقفييتمالأوليالدفنكانإذاوما

إلىبهاويؤتىذلكبعدالعظامتجمعثمالمفترسةاوالحيواناتالطيورتنهشها

منالقبورمعظمفقرالرأيهذاويعزز.الأبديالدفنتدفنحئبونوارةمقبرة

المعدنية.والأدواتوالحَليالفخارفيممثلاذلكأكانسواءالجنائزيالأثاث

هويجعلناالمنطقةمنالقريبالمجالفيالأحياءسكئبقاياتوفرعدمأنكما

هل؟المقبرةمنقريباأوبعيداكانإذاوماونوعيتهالاستقرارمواقععننتساءلالاَخر

شيوعا)2(.الأكترالمقرهما(Mapalia)المابالياأو)الزريبة(والدعامةالكهوفتزاللا

والاجتماعية،الدينيةالجوانبسامنالسكانحياةفيالمقبرةأهميةوحول

الجزائريالشرقفيالميجاليتيةالكبرىالمقابرإلىيذهبكامبسب.فإن

مختلفةقبائللعدةوجامعمقدساتصالموقعتمثلمنهاواحدةكلكانت

منها.أوقريبةالمنطقةفيومستقرة

بونوارةمقبرةفيالتا!يخفجرملامحأنفيهلاشلثفالذيالأمريكنومهما

معمقةمعالجةإلىتحتاجتزاللاالأخرىالقدهـيمالمغرببلادمناطقمنوغيرها

بالتنقيباتالاعتناءطريقعنإلالنايتأتىلنوسوف،التاريخيةمعالمهالتوضيح

بينالفاصلةى!طاتاالاعتباربعينتأخذالتيالجادالعلميالطابعذاتالأثرية

يليه.والذيتاريخيعنصركل

.A.Berbrugger, Chroniques archeologiques4 Roknia, Rev. Afric., .T VIII,,1864 PP-
293.-093

8191,,F.Decret et07 Fantar,'1 Afrique du Nord dans'1 Antiquite, Payot, Paris-
502.402-.PP
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نيت:لحوابرامقا

آخرنوعاشهدتبلالذكر،السالفةالأنواععلىالمغاربيةالمدافنتمتصرلم

وهو،حانوتجمع(Haouanets)بالحوا!ماغالباتعرفالتيالمدافنمن

والمداشر.القرىفيتوجدالتيالمتاجرعلىويطلق،محليمصطلح

:الحانوتتعريف،.

القبورتلكعلىالمصطلحهذايطلق-anout)حانوت)مفردهاالحوانيت

تختلفمتعددةأشكالذاتوهي،الجبليةالمرتفعاتوواجهاتالصخورفيالمحفورة

501(..ص15رقمالشكل)أنظر.الضيقة.ممداخلهاتتميزلاَخر،موقعمن

A.)بربرجيويرى Berbruger:)هذهأطلقمنأولهمالركنيةسكانأناا

ذاتبأنهاالحوانيتإلىجزيلأشاركماا)1(القبورامنالنوعهذاعلىالتسمية

بالنوافذ)2(.شبيهةمداخلهاصغيرحجم

إلىتشيراصطلاحيةتسميةالحانوت11:الحوانيت.فنطرمالأستاذيصفكما

ا)3(.االكبيرةوالصخورالهضابجوانبفيأفقيامنقورةقبور

الشكلمكعبةحجرعنعبارةأنهااافيعرفها:ابراهيميك.الباحثأما

الحزوزتوحىكمارأسيامركبةحجريةألواحبواسطةوتغلقالصخرفيمحفورة

)4(.الفتحةحواففيالمحفورة

)1(,1864.193.Pمول.Roknia"1, Rلا.A Berthier, "Chronique archeologique-

+.,N.,.ح.171)2( VIل!.(3-اص!3.+،1.كهـ.مهـ

.14ص.،السابقالمقالفنطر،حسينمحمد)3(

01.ص،السابقالمرجع،إبراهيمى.ك)4(
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وأبهواالغرفةيتقدموقدعنصرينأوواحدعنصرمنالحانوتيتركبكما

أفقيا.أوعمودياأحيانامتتابعةالحوانيتتكونكماصغيرا،معبرا

بلاطةبواسطةالخارجمنتغلقالحوانيتأنعلىالدارسينأغلبويجمع

منبالقربقصطلحوايختفيذلكمنالتأكدويمكنللغلقخصيصامعدة

)1(
بدقةالحوافصملتأينالركنيةحوانيتفيالظاهرةهذهلوحظولمَد،تبسة

البلاطاتكانتوإن،المدخلمعمنسجمشكلفيالبلاطهبوضعيسمحمما

الحوانيت،فتحعمليةبعدالأخيرةهذهضياعبسببوهذابالمواقعمتواجدةغير

فيعليهعثرماعداالرسوماتمنخلوهاالحوانيتيميزمافإنذلكعنفضلا

.)2(مليزةجبلبحوانيتتونس

للحوانيت:الجغرافيالتوزيع2.

ولكن،الحوانيتمدافنمحطاتمنالعديدالدولمنقبورانتشارصاحبلقد

هناكبل،الموقعنفسفيمعادائمايتواجدانالنوعينأنبالضرورةيعنيلاهذا

كاسبيل)3(موقعفيالحالهوكمالوحدهاالحوانيتمدافنعلىاحتوتمقابر

.201(ص.16رقمالشكل)أنظر

الشماليةالناحيةفيخاصةبصورةالمغربلبلادبالنسبةالحوانيتقبورتتركز

إلىالجغرافيبامتدادهاتصلأينتونسوكالللجزائرالشرقىالشمالخاصة

منالكبيرالمغربأقطارفيتتواجدالحوانيت"أنفنطر:.مويرى.جربةجزيرة

والمناطقوالجزائرتونسفييوجدمعظمهاولعلالأقصىالمغربإلىالجماهيرية

مدينةضواحيفيالقبليبالوطنالحوانيتنجدتونسففيخصوصا.الساحلية

)4(.ااالغربيبالشمالومقعدالخميروجبالالحاروري،يسمىمكانفيقليبية

)1(92..Reygasse,op. cit., Fig-يلا.

هجوميةبأسلحةمدججينرجالثمانيةيحملمركبايمثلرسمعلىتونسفيالحوانيتبأحدعثر)2(

ودفاعية.

بصقلية.جغرافيايقعفقط،الحوانيتمدافنعلىتحتويالتيالمواقعمنكاسبيلموقع)3(

.14ص.،السابقالمرجع،فنطرحسينمخمد)4(
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مواقععدةفيالمعزولةشبهالحوا!امنمجموعةنجدهذاجانجماإلمما

أرهيوواديوحوانيت(Mador)ومداوروش)1((Tipaza)تيبازةكحوانيت

.الجزائريبالغرب

الحوانيت:وظيفة3.

الباحثينمنفريقذهبحيث،الحوانيتوظيفةتحديدفيالباحثوناختلف

إشكاليةمنالفريقهذاوينطلق)2(مساكنعنعبارةكانتبأنهاالقولإلى

هذهإلىترجعالأحياءاستعملهاسكنيةبقايااكتشافوعدمالمساكنغياب

وظيفتهاعلىالتأكيدعلىالباحثينمنآسضفريقيذهبحينفيهذا،الفترة

هذافيالمتبعةالطريمَةعلىالنظربغضللدفنأنجزتالحوانيتوأدن،الجنائزية

وتتمثلالثانيالرأيتؤكدوالواضحةالمتوفرةوالأدلةالحجريةالمدافنمنالصنف

في:الأخيرةهذه

يؤكدوالتيالحوانيتتغلقكانتالتيالحجريهالسداداتوجودإنأ.

الجنائزيةالحوانيتوظيفةعلىيدلالمدخلجانجيعلىالمحفورةالحزاتوجودها

نأالعلممعهذا،الشكلبهذامغلوقةمعساكنهناكتكونأنالمعقولغيرفمن

الداخل.منفيهاالتحكميمكنفكيف،الخارجمنتغلقكانتالسدادة

كاشماالأخيرةهذهأنالمدافنمنالصنفلهذاالدارسينبعضيرىب.

قامالذيفيدارب)3(الجينرالالطرحهذاأصحابومن،الجثةوقايةوظيفتها

وبونوارة..الركنيةفيبحفرية

حفرةصتعبارةوهيكوة(مفردمحا)ج.بالكواتيسمىماوجودج.

وجدتأنهاالباحثينبعضيرىالحانوتنهايةأومدخلعندتوجدصغيرة

خاصةتكنلمإذاالمرابيينهذهتوضعفلمنوالهدايا)4(القرابينلوضعأساسا

خلوهايبررماوهذا؟أوليةكمدافناستعملتالحوانيتتكونوهل؟بالأموات

المادية.البقاياومختلفالعظميةالهياكلمن

ال!(
176.03.T VI*.ول.ول..H3.لمل!اس!3ا-

.us.ا*،1 sila", .R .S .A ,.C T7،ء Si7أاخ.A Charbonneau, "Excursion dans les ruines de-

ل!8،18ع.ع393-.435

35..G.Faidherbe، op. cit., P-
495..rthalonet Chantre, op. cit., P!س!.Lا
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استعملتقدالأخيرةهذهتكنلمفإذاالخوانيت،قبورعلىتحتويالمقابربعضد.

بصقلية.(Cassibile)كاسبيلمقبرةفيهوالحالكماإذنالدفنتمفأينللدفن

عظاموجود0186سنة(Calinet)كاليناطالسيدةحفريةأتبتتلقدهـ.

كميةعلىثانيةمغارةفيعثرتكمامسدودةكانت.ممغارةجداهشةبشرية

)1(ْالساقينعظاممن

دفناحيث1مختلطةإنسانيةعظاممنمليلةعينفيعليهعثرماعلىفضلا

جردقديكونكما،الذقنتحتالركبتينوضعمعالجلوسوضعيةفيالجسد

ا)2(احوانيتعدةداخلعظامهووضعتالدفنقبللحمهمنالميت

لاالتيالحوانيتوظيفةجليةبصورةلنايؤكدالسابقةالأدلةاستعراضإن

الجنائزية.الوظيفةعلىمجملهافيتخرج

افيئزية:الطقوسذاتالأوافي40

المقابضالمنعدمةالأوانيأنماطمنكبيراعدداالأثريةالحفرياتلناأفرزتلقد

النيوليثىللفخارأضيفولقد)3(الجنائزيالغرضفيبدورهاتنحصروالتيوالمنقار

)4(.للمسكوحلماتوالمصافيوالمناقرالمقابضمثلنادرةملحقات

فيعليهعثرماعداامم00الغالبفيالأوانيمنالنوعهذاعلويتجاوز

A.)دوبريجإليهأشاروالذيتديس Debruge)ومن)5(،الطقوسيةالأوانيضمن

.3حرفشكلعلىالجانبوذاتبيضاويةالنصفالأوانيهذهبين

الشكل:بيضاويةالنصفالأوافي10

لهذانماذجعلىعثرمسطحةفتحةذاتكبيرةكؤوسعنعبارةوهي

وبومرزوق.لَصطلمنكلفيوكذابيلارجيا)6(مثلعديدةمواقعفيالصنف

)1(

)2(
35..Faidherbe,op. cit., P-

501,-74.F.Logeart, op. cit., PP-
287,.G.Camps, aux origines...،P-

.134-133.ص.ص،السابقالمرجع،ابراهيمي.ك()

(),A.Debruge, "Bougie compte rendu des families faites,"4091 .R .S.A,.C .T XXXIX-
6601.!.5091,
()16.1-.Dr.Carton, op. cit., PP-

401



على(Pelletier)وبيلييئ(Letourneuxلوتورنو)منكلعثرفقدالركنيةأما

الكيالسيدةوعثرتأخرىأنيةعلىبورقيناعثركما)1(،الصنفهذامنألية

باردو..ممتحفحاليامتواجدةأوانثلاثةعلى

المنحنية:الأطرافذاتالأوايئ.ب

وتديس)2(سيلاموقعىفيخاصةعددا،الأكثرالجنائزيةالأوانيمنوتعد

التيالحلماتعليهاتظهرتبدأحيسساالعميقةالصحونتشبهنجدهاالركنيةفيأما

حقيقية.مقابضإلىبعدفيماتتحول

الطدي:الاستعمالذاتالأوافيج.

أغراض.ممختلفالخاصة،اليوميالاستعمالذاتالأوانيبهاوالمقصود

تنحصروالتيالركنيةفيالأوانيمنالعديدعلىعثر،اليوميةالحياةوشؤون

نظراللميتكقرابينوضدتقدوالتيالغذائيةالموادووضعالشربفيوظيفتها

ندكرالأوانيبينومنالعاديةلوازمهكلإلىالأخيرهذابحاجةالسائدللاعتقاد

601(..ص7رقمالشكل)أنظر.والجفانوالأقداحوالصحونالكؤوسمن

)1(293.-093.A.Berbrugger,1" Chronique archeologique, Roknia" .R Afr.,،1)7.+,1864 PP-
)2(285..G.Camps, aux origins..., P-
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فخاريةأواني

74رتم:الشكل

601



:لكؤوسا0،

العلويمحيطهاجدامائلةجوانبها،للشربتستعملصغيرةأوانيوهي

في))(،مقبرةس!أفيكؤوسعلىعثرولقدالسفليمعدلهاضعفتمريبايعادل

مقبرةمنالمستخرجةالكؤوسبعضأنكما،مسطحةجدالكؤوسالركنية

.()2التونسيالجنوبأوانيمعتتشابهالركنية

:الصحون2.

فينجدالغذاء،لوضعتستعملنسبياالحجمصغيرةأوانيهيالصحون

:الصحونمنصنفينالركنية

مائلة.جوانبوذاتعميققاعلهاالتيالصحون-

الداخل.نحومقلوبةحافةلهاالتيالصحون-

الفخاريةالأوانيباقيمنلالمواقعمنالعديدفيالأوانيمنالصنفهذاعلىعثر

والحلي.الفخارصناعةمجالفيالمغاربيةالحضاريةالوحدةعلىيؤكدمما

:احقداة3.1

مايتراوحعلو!ا،الكؤوسمثلمثلهاللشربتستعملصغيرةأوانيوهي

عثرالركنيةففي،المواقعمنالعديدفيالصنفهذاعلىعثرمم،015و06بين

.ممتحفحاليايوجدانقدحينعلىألكيالسيدةعثرتحيثأقداح5على

عثرفقدبورقيناأماقدح)3(،علىحفريتهأثناءفيداربالجينرالعثركماباردو،

.بلايجارمانسانمتحفإلىنقلاقدحينعلى

وبونوارة،تديس،سيلا،،مسوسبنيمنكلفيالأقداحعلىعثروقدهذا

قدح)4(.على(Paten)باينالضابطفيهعثرالذيبودرسينوجبل

جملتهامنوالأشكالالأحجامالمختلفةالفخاريةالأوانيمنمجموعةوهناك

والأباريق.المرضعةذاتوالأوانيالمنقارذاتوالأوانيالقدرات،الفناجين

0792.Ibid,P-

E..G.,0591.!بم23. Gobert, "les poteries modelees du paysan tunisien, .R T-
0111.G.Faidherbe, op. cit., 1P-

..Payen,"Iettre sur les tombeaux circulaires de la province de Constantine .R .S .A C-
.،،863,17111.ح)07-
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الفناجين:40

لغرضاستعمالهايسهلحئمقبضتحتويصغيرةأوانيعنعبارةهي

صنفين:إلىبالركنيةوتنقسمالشرب

لها،المقبرةمنالوسطىالجهةفيالكىالسيدةعليهعنَرتالآول:الصنف

مائله.وجوانجامسطحةقاعدة

:بالدولابالمصنوعةالأوايئد.

الأوانيمننمطعلىالقدهـبم،المغربببلادالميجاليتيةالمواقعاحتوتلقد

منبالعديدالنوعلهذانماذجوجدتفلقد،بالدولابالمصنوعةبالأوانييعرف

وسيقوسوبونوارةالأقصىبالمغربوتازا،بتونسومكثر،قابسمثلالمحطات

ويرىالجيدةبصناعتهالأوانيمنالنوعهذايتميزبالجزائر.والركنيةوقصطل

.)1(..مقوأ3القرنإلىتعودبالدولابالمصنوعةالأوانيأنالجينرال

23علىعثرقصطلمقبرة)"وفيالنوعهذامنآنيتينعلىبوشانمقبرةفيعثر

مصنوعةآواني3علىعثرسيجوسفيوكذا)3(،آنية035بينمنالنوعهذامنآنية

آنيه)5(.015بينمنآنيتينعلىعثرفقدبسيلاأما)4(،بالدولاب

البايعينمثلأخرىمواقعفيبالدولابمصنوعةأوانيعلىعثركما

.)6(وركنيةوتيبازة

بالدولابالمصنوعةالأوافينسبةالموقع

%8قصطل

3.3%سيلا

1%66تديس

75.2%الركنية

%4بونوارة

)1(
225..St.Gsell. .H.A.A,.N .T ,.IV P-

R..S.A,.C.،111*).عع96-.501 T,ا"G.Chabacier, "Ruines et do*)ens du fartas-
.G,.147,Camps, Aux origines....P-

128.-113.G.Chabacier, op. cit., PP-
501.-96،11.PPامملأأ.F.Logeart, "Grottes funeraires Hypogees", .R .S.A,.C T-

.G.921.Camps, Aux origines..., P-
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الجنائزية:بالعاداتوعلاقتهالفخار5.

علىهامةدلالةيدلإنما،المدافنأصنافمختلفداخلالفخارتواجدإن

الأمواتتزويدإن،العاديةالحياةفياستعمالهعنفضلاالجنائزيةوظيفتهأهمية

وأن،والشربالأكلإلىهؤلاءبحاجةقاطعا!دانهوالفخارأصناف.ممختلف

كهداياالفخاريةالأوانيتقدهـبمطريقعنإلاتحقيقهايمكنلاالحاجةهذه

عثرتالتيالآنيةفيالحالهوكماالطعاموضعمنهاالغرضأكانسواءجنائزية

كما،للميتكقربالىقد!اعظميةبقاياعلىتحتويوالتيبالركنيةألكىعليها

متعددةوالأمثلة)1(جرجرة.ممنطقةبالطعاممصحوبةالأوانيبعضوجدت

المواقع.منالعديدفيومتكررة

علىالظلامهوتخفيفالمقابرداخلوضعهامنالهدفأنفيبدوالمصابيحأما

.الحياةينوروجعلهالميت

بشكلالقبرداخلالفخاريةالأوانيبوضعالتاريخفجرإنسانيكتفلم

أكتشفهاالتيكتلكآنيةبيدهيحملالميتكانأينهياكلوجدتبلفوضوي

(Dr.Carton)بيلاريجيا)2(..مموقع

العاداتعن.ممعزليدرسأنيمكنلاالقد!بمالمغاربيالفخاردراسةإن

خاصةالحجريةالمدافنمعظمتزويدإلىبالإنساندفعتالتيالجنائزيةوالأهداف

وهوعليهعثرمنهالبعضكانوإنالفخارياتمنكبيربعددالدولمنمدافن

تحسنلمفقيرةلعائلاتإماالحالبطبيعةيكونقدوالذي،حطامعنعبارة

المدةهذهطوليصمدلمجعلهمماالحسنةغيرعجينتهلتركيبةأو،صناعته

أهممنتنطلقأنلهالابدالقد!بمالمغاربيالإنسانحياةدراسةفإنوعليه،الزمنية

يحياهاكانالتيالعاديةالحياةطبيعةعلىمباشربشكليدلحضاريعنصر

السالفةالجداولفيالتمعنفإنثانيةجهةومنجهةمنهذا،القدامىالمغاربة

بهتوجدالذيالواسعالجغرافيالنطاقنلاحظفإنناالفخاربأصنافالخاصة

هذاإن،مسوسبنيإلىالركنيةومنالركنيةإلىدوجةمنالأشكالمختلف

592..T.XCIX,,5591 Pابمول"."H.Balfet, "la poterie de Ait Smail du Djurjura-
-16.1.Dr.Carton, op. cit., PP-
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ونمطالاجتماعيةالوحدةعلىيدلفإنماشيءعلىيدلإنلاالحضاريالتطابق

القدامى.المغاربةعاشهاالتيالمغاربيةالحياة

في:المعلىالجنائزيثاثاةا6.

منالمصنوعالجنائزيالأثاثعلىعامةبصفةالتاريخفجرمحطاتتحتولم

أشكالها،.ممختلفالمعدنيالحلىمنكبيرةمجموعةلناتركتبلفقط،الفخار

تلكخلالالقد!يمالمغرببلادإليهوصلتالذيالحضاريللمستوىنظرا

بلمعينةميجاليتيةمواقععلىتقتصرلموغيرهاحليمنالمعدنيةفالبقايا،الحقبة

وبونوارةالبايوعين،والركنيةمسوسبنيفيالمواقعمنالكثيرفينجدها

مجالفيالمغاربيةالحضاريةاللمساتلناحفظتالتيالمحطاتمنوغيرها

المعدنية.الصناعة

س!كينرماحنقودنقودنقودعقدةحلقاتخواتمأساورالمحطات

نوميديةبونيقيةرومانيةالأذنحلقالميجاية

لرجلا

2210801510قصطل
80406005لركنيةا

01-201010
هرلوابو

1020سيقوس

20نشابو

1120201011سيلا

20101000العينرأس

بومرزوق

451070البايعين

.)1(الميجاليتيةتالمحطأهمفيالمعدنيةباللقىخاصلوح

10

044..G.Camps, Aux origines..., P-
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الحلي:7.

فيهاماجزءاتعدالتيالمرأةخاصةالمجتمعحياةفيهامةمكانةالحليتأخذ

كثيمكانتهاالأخيرةهذهأخذتولقد،القديمةالعصورمنذالاجتماعيةالبنية

الحلى،بقايافيالمتمثلةالأثريةالبقاياخلالمنهذاويتجلىالقد!يمالمغربيالمجتمع

الحلىمنمجموعةأعطتناالتيالهامةالمواقعبينمنواحدةالركنيةمقبرةوتعد

معالمعوجةالحلقاتعنفضلاوالتمائموالخواتمالأساورفيأساساالمتمثلة

المواقع.بعضفيوجدتالتيالنقذيةوالقطحالأسلحةغياب

المعدنية:الحليأ

الأساور:10

:أنواعأربعةإلىوتمسمالأخرىبالحلنيمقارنتهاحيثمنكبيرةوهي

مفتوحغ،81يزنوثقيلكبيروهو،الكيعليهعثرتوقد:الأولافوع

الرجلفيتوضعحلقةعنعبارةوهوالظهر،منومحدبالبطنمنومسطح

ا)1(اوثقيلالحجموكبيرامفتوحاعادةيكونالأساورمنالنوعوهذا

رقيقتين.وحافتينثخينحجمذوسوارعنعبارةوهو:افافيافوع

متقاطعة.حافةذاتواحدةحلقةمنيتكون:اكلثالنوع

نفسها)2(.علىملولبةبرونزيةخيوطمنمصنوعالرابم:النوع

وتعدوانتشار...،عددالأكثرهيالمفتوحةالأساورأناا:كامبسويرى

موقعمنمتغيرالأساوروزنأنكماأ3(،الأنواعأقدممنمسوسبنيأساور

n)الرواعينموقعفيفنج Roua)معهذاغ،84الأساورأحدوزنيبلغأْطد

إلىهذايعودوقد،سيئةحالةفيوجدتالحلىهذهبعضأنإلىالإشارة

ماكلودفنتكسيرعلىأساساتمَومكاشاالقدامىالمغاربةمارسهاعادات

الركنية.فيهذاعنبورقيناتحدثولقدالقبر)4(،داخلبالمتوفييتعلق

0423.Ibid,P-

الريفية.المرأةعندخاصةيومناإلىمتواصلاالكبيرةالأساوراستعماللازال)،(

)3(.353.G.Camps, les dolmens de Beni Messous; dans Libica, .T,.I,5391 P-
)4(942..P,..ذ..G Camps, Aux origin-



قليلاإفريقيابشمالالتاريخفجرمحطاتفيالحلىمنالنوعهذاتواجديعد

الخواتمعدديتجاوزولاالحديدأوالبرونزمنإماتتكونعادهَوالخواتموناذرا،

التالي:الجدولأنظر)1(.محطاتعدةفيوتتواجدخاتم23المكتشفة

المكتشفةالحواتمعددالموقع

10بونوارة

40الركنية

20سيلا

20بومرزوقالعينرأس

.أنواعثلاثةإلىالركنيةفيوتنقسمالصغيربحجمهاتتميزالخواتمإن

تتقاطعا.لمحافتيه،رقيقبرونزيخيطمنمصنوع:الأولالنوع10

ومسطحة.عريضةبرونزيةقطعةمنمصنوعخاتمعنعبارة:الثاني.النوعب

الركنية:لحليالكيطويالتركيب.ب

وبعضمسوسوبنيالركنيةبحلىالمتعلقةالتحاليلمنالعديدأجرلمجالقد

.الاأ(Filhoفيلهول)الكيميائىبهقامالتيتلكالتحاليلأولىكانتفلمد،المواقع

الجينرالمكتشفاتمنالأولىالحليمننوعينحولبتولوزالطبيةالجامعةمدير

)2(:التاليةالنتائجأعطيتولقدبورقيناعلي!عثروالثانيفيدارب

الركنيةموقع

بورقيناخليةفيداربخليةدةال

08.86174.09نحاس

09.01129.80قصدير

03.234.0حديد

0924.Ibid.,P-

34..G..R Bourguinat, op. cit., P-
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بونمستشفىفيصيدليميلىالسيدإلىفيداربالجينرالقدمكما

01.04قصدير68.04نحاس)1(،التاليةالنتائجأعطتالبروفزمنقطعةالحسكري

الحديد.منقليلةكميةمنمتكونةالقطعةوهذه20.0،أخرىمواد

مواقععدةفيمتشابهةالحليتركيبفيالأوليةالمادةأنوالملاحظهذا

()2(.التاليالجدول)أنظر

مسولرفيقصطللركنيةاالمحطات

ةدالما

%1.39%8.39%249.النحاس

يدالحديرالقصد

%9.6%2.6%8.88اح!...نيخرلزا

00،%001%004%

التشابهجانجافإلى،الثلاثالمواقعفيالبرونزمادةتقاربنستخلصومنه

والحضاريالثقافيالتقاربمدىنلمسالفخاريةالصناعاتفيأحياناوالتطابق

الحلي.وبنيةوحجمشكلخلالمنوآخرموقعبينعامةبصفة

113

34..Ibid.,P-

534..G.Camps, la ceramique..., P-



انص!اف
1لموث!يهمخلظ-خلافىمن1لمفلأوقي1!مصطت-

1ثيثيوةفي1لم!ز!خفجوفيؤةخل!فىهصخو!ة

1طقيعنطنن

الإكتشافاتوتاريخالتواجدمواقع

الحإرخنقةموقع،.

صاعسيديكهفمحطة2.

تسنقةكهفمحطة3.

الغرابكهفمحطة4.

مرباحكهفمحطة5.

طرفانةكهفمحطة6.

الهلسةجبلمحطة7.

لومبلاشمحطة8.

الداموسكهفمحطة9.

قشقشمحطة0،.

فنطريةكهفمحطة84.

مزيلةكهفمحطة42.

النحاسعينمحطة.13

رقادةعينمحطة.14

المصاورةكهفموقع5،.

114



:الاكتشافوتاريخالتواجدمواقع-

للنواةالأولىالبداياتالجزائريالشرقمنطمةفيالصخريةالرسومتعد

فيه.الاستقرارعلىالدالةالحضارية

خلفيةتمثللأنهاذلك،الاهتمامكلإليهاالمشارالمنطقةأعطينافقدوعليه

والملاجئالكهوففيالاستقرارعسلىالمعتمدةالحضاريةالانطلاقةلبداية

يحلودالمغطاةتلكثمالأشجارأغصانعلىالمعتمدهالأكواخوبناءالصخرية

البدائيةالزراعةممارسةجانبإلى،الإنسانيصطادهاكانالتيالحيوانات

الصخرية.الرسوممنالقريبةالسهولفيالبسيطة

ككلالجزائرفيالصخريةالرسوملتواصلتالمتقلبوالمناخالجفافولولا

التجريدإلىالرسومتلكمالتثم،الخصوصعلىالجزائريالشرقومنطقة

ليسوذلكمحليا.الكتابةاختراعإلىالإنسانتوصلحئبعدفيماوالرمزية

ثم،صوريةبدأتقدكانتومصرالقدهـبمالشرقمنطقةفيالكتاباتلأنبغريب

هوتوفرالرتابةتلكفيساعدهاالذيأنغير،أبجديةوأخيرافرمزيه،،مقطعية

مصز(،فيوالنيلالنهرينبينمابلادفيوالفرات)دجلةالجاريةالوديانمياه

المنطقة.فيالبعضببعضهمالبشرواحتكاكاستقرارذلكإلىأضف

ونقصوالميولبالجفافاتسمالذيإفريقياثهالمناخنحمّلهلحينئذ

المغرببلادتأخروراءكانالذيهوأنهالحدلمجاالحجريالعصرمنذالأمطار

الدائمةالوديانذاتالمناطقفيحينذاكالمتوافرةالركبمسايرةفيالقدبم

ذلك؟،التاريخيةالفترةإلىالدخولثممحلياالكتابةواختراعالاستقرارفيالجريان

إنجازهبصددنحنماإلىامتداداسيكونالذيالقادممشروعنافيسنناقشهما

3002.السنةهذهخلالالعملهذافيوتقديمه

وذلكالقدبمالإنسانلدىوالفكريالماديالجانبتطورفقدذلكومع

الحجارةمنالتخلصفييبدأنراهحيمسانسبيا،اللاحقالحجريالعصرنهايةمنذ

تطورهأما،النعاموبيضوالعاجالعظاممثلصناعتهفيأخرىأدواتإدخالثم

بيضقشورعلىالأمربدايةفيمارسهاالتيالرسومتلكفيفيلوحالفكري
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اهتماماتهليترجموالكهوفالصخورواجهاتإلىبعدفيماانتقلثم،النعام

التيآثارهتاركااليوميةحياتهوقائعمبرزاللتفكيرالرئيسىمصدرهعنبهاويعبر

منهانذكر،الوطنمنكثيرةجهاتفيبصماتهتاركمتنقلاإنسانامنهجعلت

علىالصخريةالرسومفيهامتدتالذيالجزائريالشرقالمثالسبيلعلى

إلىوتمتدبونوارهَ.ممنطقةمازيلةجبلمحطةمنتبدأواسعهَجغرافيةمساحة

(.أهراسسوق)ولايةبسدراتةالمصاورهَكهف

عملناتركيزمحلكا!ماالتيالتاليةالمحطاتسنقدمفإنناسبقلمااعتبارا

هذا.مشروعنامنالسنةهذهخلال

عملنانركزأنالسنههذهخلالحاولنافإنناالحقيقيإطارهادراستناتأخذحئ

بهقمناالذيالفارطالعملفيقدمناهاالتيلتلكوالمكملةالمتبقيةالهامةالمحطاتعلى

لدىالفنلتطورممهدةنظرنافيتعدأيدينابيناليئوالأعمال.الماضيةالسنةخلال

الاستقرارعلىالقدرةلديهكا!المنإلاذلكيتوافرولاالقد!يم،الجزائريالإنسان

المعاديالوسطعلىالتفوقمثلالأخرىالحياةمستلزماتكلعلىوالاطمئنان

.الأخرىالغرائزكاملوتلبيةوالشرببالأكلالتزودوضمان

الباكرةالحضاريةالمعالملتوضيحالتكملةهذهجاءتالمنطلقهذامن

فييستقرجعلهالذيالاستقطابمحورنجهلنزاللاالذيالجزائريللإنسان

المصاورةكهفحئالقسنطينيالفضاءيمثلالذيبونوارةمنتمتدالتيالمنطقة

تقاومبقيتالتيبصماتهالإنسانذلكويترك.أهراسسوقجبالعلىالمنفتح

عندتصادفنامحطةأولولعل118C(ص.91رقمالشكل)أنظرالزمنعاتيات

هي:شرقاقسنطينةمناتجاهنا
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المنطقة:فيالاكتشافاتوتاريخالتواجدمواقع-

الحإر:خنقةموقع،-

مشئمنبالقربصغيرةقريةمنكلم8بعدعلىالحجارخنقةمحطةتقع

الغربة..ممشئيعرفصغير

التيالمعلوماتمنمجموعةبواسطةسنةمنذالمحطةهذهاكتشفتلقد

بدايةفيقصيروصفهكانحيث.+.ح)Devigneral،)1ديفينرالالبانخاقدمها

دراسةالرسومتلكدراسةإلىبعدهجاءمندفعتمخططاتبعدةومزودالأمر

Drروبوالباحثبهقاممافيذلكتمثلوقد،علمية Reboudمحطةزارالذي

توضيحعلىساعدتعململاحظاتعدةمسجلابعدفيماالحجارخنقة

1882)2(سنهوذلكالمكتشفةالجديدةوثائقه

الموقعهذايخصفيمارأيهبإعطاء.ولBernalleبيرنالر.الباحثقامكما

2918)3(سنةفيوذلك

3(.جزيلالباحثتوصل1091سنةفيأنهذلكيلي Gsellهنالعديدإلى

وكتابهالأثريأطلسهفيضمنهاالحجارخنقةمحطةرسومحولالاستنتاجات

للجزائر)4(.القديمةبالآثارالخاص

01فلامندم.ب.ج.الباحثقامجهتهمن Flamandبكتابة.!.س!)5(لو

سبقوهالذيندراسةعلىاعتماداوهذا،صفحاتبضعفي2191سنةملاحظاته

.الاأ3اهكا!أ!أ5صولينياكم.الباحثقام2891سنةوفي،الموقعاكتشاففي

المكتوبةالحجارة11بعنونهالذيكتابهفيآنفاإليهاالمشارالمحطةعنبالتحدث

)1(
.hC.43-42.De. Vigneral, ruiner romaines de'1 Algerie, Paris, ,1867eyalG PP-

:Dr.V Reboud, Excursion dans la Maouna et ses contreforts, rec. des not-
63-06..dela soc. archeol. du dep. de Constantine, .T XXII,,1882 PP!ش+،.)،،et

4,cherf, rec. des notهاولح(.R Bernalle, Vestiges antiques de la commune mixte de-

113-54..dela soc. archeol. du dep. de Constantine, .T XXVII,,2918 PP.حش!+ا!Et

St. Gsell, Les monuments antiques de 'I Algerie, .T,1 Paris ,1091 ;47.P Atlas-

255.254-.Archeologie,Alger1191، °n,123 note,9 PP.-022 221 et PP

.G .B .M Flamand, Les pierres ecrites (Hadjrat Mektoubat) gravures el-

35.32-.inscriptionsrupestres du Nord- Africain, Paris, Masson, ,2191 PP
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حط"،3ح+!أ"3حخ33!"أولكاة3احا"43ح!ا3!كا!ءكا"!أ"البربرلِةالشرق.ممنطقة

كانتالحجارخنقهمحطةلأنذلكتفصيلأكثركانتالأخيرةالدراسةوهذه

ضبياثموأسدافيلا:تمثلكا!ماصخريةمخربشاتعدةعلىاحتوتقد

أخرىوتارةتارةواقفينونساءرجالإلىتشيرأخرىنقولنَ!إلىإضافة،ونعامة

مفتوحةاليدينتكونالأحيانبعضوفي،الأعلىإلىمرفوعتينواليدينجالسين

لحيها.التعرفيصعببأشياءممسكهالأيديتكونالأخرالبعضوفي،وفارغة

التعبدحركةفينفكرتجعلناإليهمالمشارالأشخاصهذهقامةارتفاعإن

.121(.ص02رقمالشكل)أنظر.المعبود)1(أماموالوقوف

274.StGsell., Histoire Ancienne de 'IAfrique du nord,,1.T Paris,.2191 P-

012



تحيطهللأعلىويداهواقفإنسانأ-

الحيواناتمنمجموعة

خروفينيتوسطواقفإنسان-ب

وكلبينالحرافبعضجانبهوإلىللأعلىويداهواقفإنسان-ج

منمجموعةويحانبهواقفإنسانهـ-اليمينإلىمتجهةنعامة-ت

والكلابالخراف

الحجارخنقةبمحطةعليهاعثرالتيالصخريةالرسوممجموعة

02رقم:الشكل
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صالح:سيديكهفمحطة2-

حوالي.ممقدارإلاتبعدولاالهرية،منطقةفيصالحسيديكهفمحطةتقع

قبلمنالمحطةهذهاكتشفتلقد.الحاليةالخروبمدينةعنكيلومترات01

Drلابوردد.الباحث Labordeبصورةاكتشافهإقأشارحيث1091سنة

بوسكوج.الباحثينقبلمنبعدفيماالموقعدرسثم)1(،2091سنةمقتضبه

.J Bosco.الذكرالاَنفةالسنةنفسوفي)2(أم119سنةوذلكصولينياك،وم

جزئينمنالمتكونمجلدهفيالمحطةهذهوجودإلىس.جزيلالباحثأشار

Atlas"للجزائرالأثريالأطلسعنوانتحتهووالذي Archeologique de

(3 "PAlgerie)

أطلقوقدالمحطةهذهإلىبالإشارة1491سنةفلامندالباحثقامكما

رسومفيتتمثلالنقوشمنمجموعةعلىاحتوتوقدالهرية""محطةاسمعليها

ثم،بالعينيرونلايكادونخياليينأشخاصتمثلوأشباحأليفةغيرحيوانات

.123(.ص21.رقمالشكل)أنظر)4(حيرمحيوان

.Dela.ولخيح.E de Labord, Fouilles 4 El- Haria et Mhidjiba, rec. des not. Et-

291,.soc.archeol. Du dep. de Constantine, .T XXV,,1091 P

Solignac , et .J Bosco, Les pierres ecrites de la Berberie orientale (est.!ي-

113.001-.constantinoiset Tunisie), Tunis, Barlier, ,2891 PP

325.322-.StGsell, Atlas Archeologique, Alger1191، PP-
,.G..B .M Flamand, Deux stations nouvelles de pierres ecrites 'l anthrop-

3..T XXV, ,1491 .P .434 note
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الأعلىبىولِداهواقفشخصب-فديمحيرمحيوانأ-

وكلبخروفيقفوبجلألبه

واقفلغزالرسم-ب

للاعلىيديهرافعشخصشبحهـ-يديهبإحدىيمسكلشخصرسمد-

بذنبومزودبحلقةيمسكالعصايشبهما

صاعسيديبكهفعليهاعثرصخريةرسوممجموعة

12رقمالشكل
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تسنقة:كهفمحطة3-

كدابعدعلىتسنقةلوادياليمئالضفةعلىتسنقةكهفمحطةتقع

كهفتمنَلصخريةمحطاتثلاثمنمكونةوهىالهرية،شرقكالكيلومتر

حيتَج.بوسكووصولينياكالباحثينقبلمن1691سنةاكتشفالذىِتسنقة

لوفابرأعمالوكذاللجزائرالأثريبالأطلسالموجودةالكتاباتفيالموقعيوجد

(1 Lefebrere)

هوتحتالذيكتابهفيالموقعدراسةصولينياكالباصاأعاد2891سنةوفي

تضمالتيالمحطةوهيتسنقة،لكهفأنفاإليهالمشارالمكيتوبة"ابرة11عنوان

)أنظر....اغ)2(وسنوريوبقرياتكبشثمونعامةطير:تمثلالنقوشمنمجوعة

125(.ص.22رقمالشكل

:الغرابكهفمحطة

تقعنقوشا،تحملصخورعنعبارةهىاليئالغرابكهفمحطةتوجد

مرةلأولالغرابكهفمحطةإلىأشيرولقد.الهريةكالكلم7حواليبعدعلى

الأثريةالجمعيةحولياتفيوذلكصولينياكج.بوسكووم.الباحثينأعمالفي

)3(.لمَسنطينة

)1(

)2(

)3(

Lefebrere , Corpus du gravures et peintures rupestres de la region de-

127.-126.Constantine, arts et metiers graphiques, Paris,6791 PP

033..M.Solgnac et .J Bosco, op. cit., P-
-Ibid,.!ع243-.924
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ونعامةلبقرةرسم-بحيوانينيتوسطواقفشخص-أ

كبشصورة-ج

!لى

كام!

النعامطيورمنلسربرسمهـ-واقفةلنطمةرسمد--

تاسنقةبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

22:رقمالشكل
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إليهاالمشارللمحطةدراستهصولينياكالباحثأعادفقد2891سنةفيأما

منمجموعةتضموهيكافبشكلدقيقةغير.ممخططاتأرفقهاحيثآنفا

.النعاموطيورشخصياتشبحفيتتمثلالنقوش

الأواني.ممثابةبيفالنعامقشوراستعملقدالقفصيالإنسانكانوقد

يسكنهاالتيالكهوفإلىالسوائليحملبواسطتهاأصبححيح!احياتهفيالأولى

السوائلبواسطةظهرهاعلىرسمقدأنهإلىإضافةليلا،عطشهبهاليروي

.126(ص.23رقمالشكل)أنظر.الملونة

:مرباحكهفمحطة-5

أكبرتمثلوهيطرفانةلوادياليسرىالضفةعلىمرباحكهفمحطةتتوافر

منأتلفتقدإليهاالمشارالصخورمنجزءأنغيرمنها،الشرقيةليةالصخور

لبناءالإنسانطرفالشماالواجهةعلىتوجد،النعوشمنمجموعتينتحملالتي

6591سنةالمحطةهذهاكتشفتوقد.الإسلاميةللفترةالسابقةالميجاليتيةالمقابر

J.شوبيج.الباحثقبلمن Choppyفييعملكانبالمجاريمهندسوهو

صورتبرزالنقولفْ!منمجموعةعلىتحتويمرباحكهفأنوالملاحظ،قسنطينة

127(.ص24رقمالشكل)أنظر)1(ونعامةضبيةثموأروية،بقريات

!!ب!
!!

ه!

!!!د!

الأرضعلىممتدشخصمنهالأسفلوفياليسارإلىكلهمتجهمالنطمنسرب

الغرابكهفبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

32رقم:الشكل

1()091..Getlefebrere, op. cit., P-
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الأبقارمنلمجموعةصخريةرسوم

مرباحكهفبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

42:رقمالشكل
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طرفانة:كهفمحطة

وهونفسهطرفانةلوادياليمئالضفةعلىطرفانةكهفرسومتمع

بوسكوج.الباحثينمنكلإليهاأشارالتيالرومانيةباَثارهمعروف

الباحثقامذلكإلىإضافة)1(المختصرةدراستهمافي1691سنة.صولينياكوم

سنةذلكتموقدفيهاوجدماعلىمركزاالمحطةبدراسةبعدفيماصولينياك

11المكتوبةالحجارة11عنوانتحتهوالذيكتابهفيتلكأعمالهوظهرت2891

طرفانة)2(كهف.ممحطةالمتعلقةالصفحاتمنالكثيريضموهوآنفا.إليهالمشار

التيالرسوممنمجموعةعلىمنهاكلاحتوت،محطاتثلاثعلىتشتملالتي

إلىإضافةالمعروفةغيرالأخرىالحيواناتوبعضالأرويةمثلحيواناتتمثل

هذهفيصولينياكلاخظحيث،الليبيةالفترةإلىتقريبايعوداننقشينوجود

والأشخاصرالحيواناتأرجلبينالباحثفيهفرقالذيالبارزالنقشالفترة

.912(.ص25رقمالشكل)أنظر(.)3الصخرواجهةعلىوجدهمالذين

الهلسة:شعبةمحطة7-

الباحثنشروقدصولينياك،.مالباحثقبلمنالهلسةجبلمحطةاكتشفت

مجموعةإلايشاهدلمأنهحيث..011المكتوبةالحجارة11كتابهفيإليهتوصلما

النقولق)4(.منواحدة

)4(

)2(

()3

)4(

242..M.Solignac et .J Bosco, op. cit.,P-
-أكاا،4.!!69-.99

.L.Lefbrere, Les pretendues inscriptions de Tarfana, Libyca anthrop-
791.-591.Prehist.Athnogr., .T XIII,,6591 PP

001-09..MSolgnac, op. cit., .PP-
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ة"لم؟بر؟نج،"؟؟أهه؟؟ه،"؟"!،5"ةء،ة*ة،"ة؟،""ة5،+"،::8،8:"ة08.04".

؟ة؟""8ة؟8ف!،ةلم؟؟ةةأة!أ،ثر!ة:ة8"ك!ةةأصأ؟*؟ة؟ةة؟ةهةلأهة8"ة؟:ة؟،

،ه!ة*8"؟*8ة"ةء،ه8""5+،"ةإ*؟.ء8ّه!55"8،ه.،!01**4"،ه4ة،"5ه555ّ

ه"،8"،"5؟:ه:ه5.ةلأ"؟*!،ة5"ةة1436؟ج*
ة؟رز؟ة،ةة،8؟ئجأطبم"بخ"؟"؟"ئؤ%5"؟"!ة،!".ههه55

15555 *08:ه،،؟ةهه،،"ه8ّ"8"55

؟؟ةم!:أئمي!بميبزه"ة؟55"هه"،"ه"ة

،88؟ة،ه؟"5ة8؟"!؟80

"8:؟ب!؟؟""؟ةهـة""هل!:؟"،؟،

ةهـ"0؟"55ء!8

ةةئة"8فيةة؟5!ه3ة

خ+-*لأ":ل!،

التنقيطبواسطةرممهنفذكبشيكونأنيمكنمحددغيرلحيوانرسم-أ

نعاماتلثلاثصخريرسمب-

طرفانةبمحطةعليهاعثررسوم

52رقم:الشكل
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وجودإلى6591سنةمايشهرفيوذلكشوبيج.الباحثأشاركما

السنةنفسوفيالأخرىالرسوموبعضالصخرةعلىمنقوشةصيقرني

شخصيتينعلىكذلكتحتويوهىومسومةمنقوشةأخرىصخورااكتشف

بواسطةرسومهماونفدتوثعبانوحيرمثدييةحيواناتثموأبقار

134(.ص.26رقمالشكل.)أنظرالتنقيط

لومبلالق:محطة8-

م!ينةمنالشرقيالشمالفيالواقعالطريقعلىلومبلاشمحطةتوجد

قبلمنإليهاالمشارالمحطةاكتشفتوقد.قراشةواديإلىوالمؤدي،قسنطينة

والرسومالنقولقمنمجموعةتضموهي)1(6591ماي50يومشوبي.جالباحث

بالحبر.نفذتقدوكانتمؤداها،نعرفلاالمخربشاتوبعضبقرةمنهانذكر

.132(ص.27رقمالشكل)أنظر

الداموس:كهفمحطة9-

الموجودالمصاورةكهفثهالكلم2حواليبعدعلىالداموسكهفيوجد

التيالإشاراتبواسطة2918سنةمنذالمنطقةهذهعرفتوقد،سدراتة.ممنطقه

أعادوقد)2(،مقبرةإلىتشير،ليبيةنصبأنهاظنالتيبيرنالر.البانخاقدمها

لاخصائصهاأنإلىصرحالذي1191سنةس.جزيلالباحثبعدفيمادراستها

التيالليبيةبالمخلفاتمقارنتهاعلىذلكلئيمعتمداالتاريخيةالفترةإلىتعود

)3(.الجزائريالشرقمنمتعددةأخرىمناطقفيوجدت

)3(

602..L.Lefebrere op. cit., P-
113-54..R.Bernalle, op. cit., PP-

-St.Gsell, Atlas archeologique de 'l Algerie, Alger,1191 fouilles de Souk-
12..Ahras,°N,)225(,18 P

013



يسارهماوعلىبحلقةممسكااليمنىيدهيرفعأحد!الشخصينرسمأ-

التنقيطبواسطةالرسمنفدوقدمحددغيرثد!طوحيوانبقرتانتقف

فيأشخاصلخمسةب-رسم

ثدييةوحيواناتوقوفحالة

معروفةيخر

131

أشخاصوأربعقديمحيرم-

عليهاعثرصخريةرسوم

الهلسةبمحطة

62رقم:الشكل



بدايةتظهرمنهاوالأعلىالأسفلوفيواقفةبقرةيختلصخريرسم

لومبلالث!بمحطةعليهاعثرصخريةرسومدينمحلىغررممين

72:رقمالشكل
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والملاحظللموقعدراستهصولينياك.مالباحثأعادفقد2891سنةفيأما

معروفةغيروقردةالأرويمنحيوان13ئنيتتمثلالداموسكهفمحطةأن

بذلكوهي134(ص.28رقمالشكل)أنظر)1(أخرىحيواناتإلىإضافة

يمثلكانالذيالأرويحيوانتمثلالتيالاقتصاديةالمشاهدرسمبينتجمع

الطقوسي.التعبديالجانبفيتدخلكانتالتيوالقردةصيدمصدر

قشقش:محطة01-

وذلكصولينياكج.بوسكووم.الباحثينقبلمنقشقشمحطةاكتشفت

بالإشارة5591سنة.الاأVaufreyفوفريم.البانخماقامكما2891سنة

أرويةتمثلالنقوشمنمجموعةعلىتحتويوهىالمحطةلهذهالمنقوشةللصخور

تطورمدىيدركالباحثيجعلممامعروفغيروشكلالقردةمنومجموعة

)2(اليوميةحياتهيجسدأناستطاعانهدرجةعلىالقديمالإنسانلدىالفن

135(.ص.92رقمالشكل.)أنظر

فنطرية:كهفمحطةأ-4

قسنطينةمدينةشرقجنوبكلم15حواليبعدعلىفنطريةكهفيقع

صولينياك.مالباحثقامحيث،الخروبمدينةشرقكالكلم8حواليوأيضا

والجدير،المنحطالأسلوبضمنوصنفهافنطريةكهفلنقوشتوضيحبإعطاء

رسممنهانذكرالصخريةالرسوممنمجموعةعلىتحتويالمحطةأنبالذكر

ثم،وفيلكبشإلىإضافة،معروفغيرحيوانثم،أشخاصوأشباحبقريات

(136.ص03رقمالشكل)أنظر()3أروية

123.911-.M.Solignac, op. cit., PP-
,R.Vaufrey, Prehistoire de'1 Algerie,,1.T Maghreb pub. De 'l inst. Des .H text-

eD.314.Tunisie, vol. ،* Paris، Masson,5591 P

283..M.Solignac et .J Bosco, op. cit.,P-
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؟!"ءبر؟،،*."

!لا؟"!،لأ!يرء!!حكل

!!1،33!!،!3لا!،*

لم،ضلم"!؟!ء(!نن.!،"

*3ش(بنزو!ي

31!!

محددةغيررديئةرسومإلىإضافةالأرويمنقطيعيوضحصخريرسم

الداموسكهفبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

82رقم:الشكل



منهاالأسفلوفيلبقرةصخريرسم-أ

بذنبومزوديلىيهيملىشخصيقف

!!ف!!

لمةئخا

تحتهيقفأرويحيوانب-

التنقيما.بواسطةرممهنفذشخص

ءث!

لم7صي-ث!

فيلةوثلاثوكبشأرويتاند-ومجموعةأرويةيمثلصيدمشهدج-

حولهعتقفالأشخامن

فنطريةبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم-

03:رقمالشكل
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المعالمواضحغيررسممنهاالأسفلوإلىواقفةأرويةيظهرصخريرسم

قشقشبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

92رقم:الشكل
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سوداءصباغةبواسطةنفدتدائرةتبرزعنقهبدايةوفيلجملرسمأ-

الحبرتشبهسوداءبصباغةنفذلكلبرسمب-

مزيلةكهفبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

13رقم:الشكل
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لدىالتصويريالفنتطورعلىتنمآنفاإليهاالمشارالصوروجودإن

الاجتماعيةالاحتياجاتعنالفنذلكبواسطةيعبرأصبحالذيالمنطقةإنسان

محلكانالذيالكبشمنكلوجودلأنذلكالدينيةوالطقوسيةوالاقتصادية

أمثلةوجدتوقد.الشمسقرصدائرةرأسهعلىتوضععندمالاسيما،العبادة

العبادهَإلىيرمزذلكوهو،الجزائريةبالصحراءالصخريةالرسومفيالأخيرلهذا

المصادرمنمصدرهوالوقتنفسوفي،القديمالإنسانلدىالطقوسية

.وتكاثرهإستمراريتهيضمنوبذلكالقطيعيلقحوهولاسيما،الاقتصادية

فيلحمهودخلالعاجيةالصناعةفيمهمامصدراالاَخرهوفكانالفيلأما

أثناءالحروبفياستعملأنهإلىإضافة،حينذاكللإنسانالاقتصاديالجانب

التاريخية.الفترة

مزيلة:جبلمحطة-12

وذلكقسنطينةمدينةشرقبونوارةمحطةشرقثهالمزيلةجبلمحطةتتوافر

.)1(قالمةمدينةوبينبينهاالرابطالطريقيسارعلى

اكتشفهاحيثعشرالتاسعالقرنمنصفمنذالمحطةهذهعرفتلقد

Generalاdherbeْفيداربالجينرال Faبعدفيمازارهاحيث)2(1866سنة

ذلكومع،الصخريةالمواقعضمنرتبهاثمأكثرلهادراستهوعمقصولينياكم.

تحتويكانتوالتي،الجبلواجهاتعلىوجدتالتيللرسومإلايشرلمفإنه

)أنظر)3(الأرجلرباعيوحيوانكلبفيتتمثلالرسوماتمنمجموعةعلى

-c(.31138,0رقمالشكل

ال!(

.G Camps, Necropole megalithique de Djebel Mazela ! Bou Nouara, mam. Ill-

ud.98..C .R .A .P,.E Paris .A .M,.G,6491 P

Faidherbe, la necropole megalithique de djebel Mazela sur la route de-

65.63-.Constantine9 Guelma, bull. de 'l acad. 'D Hippone,،71.+,1868 PP

68.65-.M.Solignac, op. cit., PP-
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:النحاسعينمحطة-13

وكانفنطرية،كهفثهالكلم05بعدعلىالنحاسعينمحطةتوجد

عنأشاراللذينبوسكووصولينياكالباحثينقبلمن1191سنةتمقدكتشافها

بطريقةاستنتجاقدكاناحيث،السنةتلكمنالفصلنفسفيالمحطةكتشاف

وبدوره،1()(النحاسعينومحطةفنطرية،)كهفالمحطتينكلاورسما؟قيقة

علىإليهماالمشارالمحطتينمنمحطةكل2891سنةصولينياكالباحث:رس

الذينالباحثينبعضأنغير،طوبالبنبرجاسمالثانيةللمحطةوأعطىحدا

"كهفالقديمالاسمبقيوبذلك،الحديثةالتسميةيشاركوهلمالموقعترسوا

المحطة.هذهبهتعرفالذيهوالنحالر"في

نفدتحيواناترسومعلىالنحاسع!نصخورواجهاتاحتوتوقد

تحملهاالتيالرسومبوضوحيتبينلاالدارسيجعلمما،التنقيطبواسطةهـسومها

014(.ص.37رقمالشكل)أنظرالصخور)2(تلكاجهات

رقافىة:عينموقع

نفسيحملالذيللوادياليسرىالضفةعلىرقادةعينمحطةتتوافر

الحاليةرقادةعينقريةمنبالقربوذلك،التسمية

قبلمنوذلك6591مايشهرفيوذلكرقادةعينمحطةاكتشفتلقد

فيتتمثلالتيوالرسومالنقوشمنمجموعةعلىرسومهاوتحتوي،شوبيج.الباحث

منمجموعةوكذامفهومغيررسمعلىإضافة،الرمايةلوحةيشبهدائريشكل

.14(1ص.33رقمالشكل)أنظر.التنقيطبواسطةنفذتالتيالخطوط

334-333..Boscoet Solignac, op. cit., PP-
63.-57.Soli2nac، op. cit., PP-
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استعداداوليدهاوأمامهاوقوفحالةفيلنعجةصخريرسمأ-

مزودحيوانورألروقوفحالةفيشخصيوجدالرسمأعلىوفيللرضاعة

بقرنين

وبقرةأرويلحيوانصخريرسمب-

النحاسعينبمحطةعليهاعثرصخريةرسوم

23رقم:الشكل

014



لأشخاصيبدوأنهاالمعالمواضحةغيرصورة-

رقادةعينبموقععليهاعثرصخريةم

33رقم:الشكل
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فياالفناناستعملالذيالمنطقةفيالوحيدالمكانرقادةعينمحطةوتعتبر

التجريد:إلىتميلبدأتهناالرسوملأنذلكوالأصفر)1(،الأبيضلونانرسومه

هذ)1فيالألوانوجودإن.يرسم.مماالفناناعتناءوعدمبالرداءةتتسمجعلهامما

وففاالمنطقةهذهفيالصخريالرسمفنتطورمدىعلىيدلالآخرهوالمحطة

قريحتاعليهبهستجودلمااستعدادابهيتمتعالإنسانأصبحجماليلمنظور

منطقةفيبكثرةمنتشرةنقوشهاوجدتاليئالليبيةالكتابةحروفلاكتشاف

الوطن.أرضمنالأخرىبالمناطققيستماإذاالجزائريالشرق

الصحرا-اومنطقةالقدهـيمالمغرببلادفيالصخريةالرسوملفنفالمتتبعحينئذ

الإنساذيسايرهاكانالتيالأنشطةأوجهتترجمهامةمواضيععدةيستنتج

)2(اليوميةوحياتهالقديم

في:ايجازهايمكنوالتيالهامةالنقاطمنالعديدعلىيقفرقادةلموقعالدارسإن

وموضوعاتها.الرسومنوعيةحيسامنالموحَهذاأهمية.

بالموقع.الحياةنوعصناعةفيالطوبوغرافيالجانجادور.

المنطقةهذهأهلتالخصبةوالأراضىكالماءالضروريةالحياةعناصرتوفر.

الصخرية.الرسوممحطاتمنهامةمحطةلتحتضن

الحياةلطبيعةهواستمراربالموقعالفلاحىنشاطهفيالإنساناستمرار.

الجديد.شكلهافيالقديمة

المصاورة:كهفموقعمحطة15.

LaStation«المصاورةكهفموقعمحطةتعد de Kef El- Msaoura>>من
واديلمنخفضاليمئالضفةعلىيتربعمرتفععلىتوجدالتيالهامةالمواقعبين

سكانقبلمنهكذاالمصاورةكهفباسمعرفوقد،سدراتةمنبالقربنيل

الرسومدرسواالذينوالأثريونالجغرافيونبعدفيماالتسميةنفسوأخذالمنطقة

.الجزائريالشرقمنطقةفيالصخرية

برياختريرايفترسانأسدينمنالمصاورةكهفموقعمشهديتكون

يعبرفالمشهدوبذلكالجثةمننصيبهمأخذينتظرونأوةأبناءمنهماوبالعرب

الكونسريمنَلهماوذلكلضعفائهاالحيواناتأقوىإفتراسأوصيدوليمةعن

البدائية.الفترةفيالاَدميينعندحئ

)1(Choppy, prise de date pour nouveaux sites de gravures et peintures rupestres-

0467.deConstantine anthrop. Ethnogr., .T XIV,,6691 P
124..ص.السابقالمرجع،إبراهيميك()2
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R.)1(ص!)نالبيرر.قبلمنالمصاورةكهفموقعاكتشفلقد Bernell).

أعاد1091سنةوفيمرة.لأولالمشهدوصفالذيوهو2918سنةإذلك

المرةهذهولكنالموقعنفسدرسثم(St.Gsell)جزيلس.الفرنسيلمؤرخ

بعدفيماالدراساتتوالتوقد.فقط)2(الفنيالتقنيالجانبمنالدراسةكافت

G..B)فلامندقبلمنلاسيما،الموقعنفسكللى .MFlamande)سنةوذلك

M.)صولينياك.موكذا21941 Solignac)الأخيرهذاأعطىلقد.2891سنة

منيعدالمصاورةكهفمشهدفإنرأيهوفي،سبقوه.ممنقياساوافية؟راسة

إفريميا)3(.بشمالالصخريةالرسومفنانواأنتجهماوأجملحسن

ينتظرونأوةأبناءوحولهمبرياختريراتفترسالمصاورةكهفأسودرسم

الجثةمننصيبهمأخذ

المصاورةبكهفعليهاعثرصخريةرسوم

43رقم:الشكل

)1(Rec. Des not. Etم.R Bernelle Vestiges anciens de la commune mixte de 'I Oued Cher-

7.11،1,298 .P99 et.1P VIر!*.Dela soc. archiol. Du dep. De Constantine, T.!يه!غثه

(2)-48.47.St.Gsell, Les Monuments antiques de'1 Algerie, .T ,I'Paris Thorin,1091 PP-

(3).(M.Solignac, Les pierres ecrites de la Berberie orientale (Est Constontinois et Tunisie-.
911.-113.Tunis,Barlier,,2891 PP
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الطَيعع!الفمكل

هتجملىقيملىطوله!!ط9موز1طو-

ومدلولاتهالبونيةالنصبفيالمثلثرمز،.

ومدلولاقماالبونيةالنصبعفيوالقرالهلالومز2.

ومدلولاتهالبونيةالفينيقيةالنصبفيتانيتالإلهة3.رمز

البونية-القرطاجيةالنصبفيالنخيلسعفةرمز4.

ومدلولاقا

ومدلولاقاالبونيةالنصبفيالكواكبومز5.

ومدلولانهاالبونيةالنصبفيالأسلحة6.رمز

ومدلولاقاالبونيةالنصبفيالحيواناتومز7.

الحصانرمزأ-

الثوررمزب-

الكبشرمزج-

الدلفينرمزفى-
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التعبدية:ومدلولاقاالرموز

فيهامارسالتيالمناطقبينمنكانتالجزائريالشرقمنطقةأننرى

واجهاتوكانت،والاجتماعيالتعبديوالطقوسيالاقتصادينشاطهالإنسان

التيالفنيةقدرتهمبيناعليهارسمالتيالأولىالصفحاتهيوالكهوفالصخور

الصعوبةكا!احيسث،الإنسانيةتاريخمنالمتقدمةالفترةتلكفيتفوقهأظهرت

للحيواناتوالتصديالغرائزوتلبيةالقوتجمعهيالأولىبالدرجةتجابههالتي

عرففيماالأولىمحاولاتهتمثلتوقدله.المعاديالوسطذلكفيالشرسة

التجاربمناستفادتهفإنذلكومعالبقاء.لحفظوالصيدوالالتقاطبالجمع

ماكلعلىيتفوقجعلتهمعينةلخاصياتواكتسابهالزمن.ممروربهامرالتي

رسومشكلفيعليهتدلبقيتالتيالإنسانيةبصماتهبذلكمسجلاحوله

يزاولها.كانالتيالبدائيةوالمهنيجابههاكانالتياليوميةالحياةعلىتشهد

وممارسةوالالتقاطالجمعجانبإلىيزاولهاكانالتيالمهنبينمنولعل

فيالرسممعتعاملههيالميغاليتيةالقبورفيوالدفنالكهوفوسكئالصيد

بدايتهافيبحتةطوسيةكانتهل!الأولىأغراضهندركلاالذيالبدائىشكله

.؟اليومحئكنههاندركلاأخرىأغراضلهكاشماأنهأم،المحتصاديةأم

تركهاالتيالبصماتقلكوتتبعاكتشافهولنابالنسبةفالمهمحينئذ

الرسمفنبدايةبينهامنالتيالأولىالمحاولاتعلىتدلوهىوراءهالإنسان

علىالمد!بمالمغرببلادفيالباكرالإنسانتناولهمااللذينوالزخرفةالقديم

هوالأخيروهذا،خاصةبصفةدراستنامحلهوالذيالجزائريوالشرقالعموم

.هذهدراستنامحل

مارسهاالتيالأنشطةضمنتعتبرالتيالصخريةالرسوميخصفيماهذا

التيالتاريخيةالفترةوبدايةالتاريخفجرنهايةبينفيماالتحوليةالفترةفيالإنسان

حملهاالتيالبضائعضمنجاءتالتيللكتابةالإنساناستعمالبهاونعني

يجلبوالمالفينيقيينأيالقومهؤلاءأنذلكإفريقيا،كالسواحلإلىالفينيقيون

اليئبالكتابةجاءوابل،فحسبالماديةالبضائعالمتوسطشَرقىمنطقةمنمعهم

ذلكبعدأيحديتهاووجدتالميلادقبلعشرالثانيالقرنخلالاختراعهاتم
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لإنجازفىعاناالذيالأمرجوبيل)1(.ملكأحيرامالملكتابوتغطاءعلىعالقة

إلىتشيرزخرديةرموزاتحملالتيالنصبفيممثلاالعملهذامنالثانيالموضوع

،الجزائريالشرقمنطقةكاملعلىموزعةوجدتالتيالقديمةالمعبوداتبعض

الرموزننقلأنحاولناوقدسيرتا،مدينةفيعليهاعثرالتيالنصبتلكلاسيما

الإلهةرمزفيغالباتتلخصالتيمدلولاتهاإلىننظرثمالنصببعضتعلوالتي

النصبواجهاتتزينالتيالمكسرةوالزخرفةوالدلفينوالثوروالكبشتانيت

محورستكونالأخيرةهذهلأنذلك،الكتابةرموزفكإلىنتطرقأندون

اللّهبحولالقادمبختناموضوع

فيمعنونإليهسنشيرماهذاعملنافيإليهاتطرقناالتيالرموزأشهرومن

الآتية:الصفحات

ومدلولاته:البونيةالنصبفيالمثلثرمز4.

الحفرةلمعبدبالنسبةتانيتالإلهةرمزفيالمنَلثيشكلهاالتيالأهميةرغم

أساساالمثلثرمزاعتبرسا1875cسنةمنذالنصبتلكفيهاكتشفتالذي

فهولاالنصبوجهعلىمستقلةكصورةظهورهأنإلاتانيتللمعبودةكإشارة

وفيالجزائريالشرقمنمتعددةأنحاءفيعليهاعثرالتيالنصبكاملفييتوفر

فيهمحفوراأوالنصبسطحعلىمرسومايكونماوغالبا،بالذاتسيرتامدينة

وهيالمستقيمالخطتعلوالتيوالنقطةالأذرعيمثلالذيالمستقيمبالخطمتبوعا

علىالنصبعلىماثلاالمثلثشكلنلاحمظ؟نيمكنوبذلك،الرأسإلىتشير

الأتي:الشكلى

اللوحةفيمتوفروهوالوجهعلىباللاتينية.ححرفتحملالتيالنصب10

XLIII Cأنظرالحفرةمعبدنصبمن(35.'147.رقمالشكلu،)ِهيمنالذى

هذهفيالمثلتَيكونماوغالباالشمسوقرصبالهلالالمقترنتينرموزهعلى

النخيلبسعفةوأحياتاتانيتالإلهةرمزوكذابالزهرةأوباليدمحاطاالوضعية

.الحيواناتوبعض

81)ص.5991،سوريا،دمشقجامعةمنشورات،الفينيقيةالكنعانيةاللغةإلىالمدخل:حميدةاًحمد)4(

يليها.وما
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إحداهمانهايةوضعتمتقابلينمثلثينمنمركبيكونأنأيضايمكنب.

تكررتقدكاشماسداسيةنجمةشكلفي،الأسفلعلىوالأخرىالأعلىعلى

ومرتينواحدةمرةالدائرةأسفلفيبعضهاتوفرمراتثلاثالحفرةنصبعلى

.ممعرفةللباحنَينتسمحلمالتيالكسورشوهتهلنصبجزءعلىأخريين

النجمةأنوالظاهر.النصبسطحعمتقدتكونأنيمكنالتيالزخارف

)1(ْالنمسبتعلوالتيالرموزبينمنتكنلمالسداسية

M.لمط!ح)3كورهوتيقربدوره .L Hot)فيالرمزية11الأخيركتابهفي

Mystique)"الدينيةالعمارة et architecture)رمزعنعبارةهوالمثلثأن

الأخيرةهذهتختصرالأحيانبعضفيأنهإلىمشيراذلكبعدأوضحثمكسي،

الأشورية()الفترةالعراقوكالمصرمنكلفيذلكوجدوقدمثلثفي

)2(ْالمسيحىالفنفيللإلهكرمزاختيرأيضانموذجهوالمثلثأدنوربماوسوريا،

التيوالأجزاءتانيتالإلهةرمز

يعلوهمثلثشكلفيمنهايتكون

اليمينإلىمتجهكبشرسم

53رقمالشكل

،8191بيروت،عويداتمنشوراتط.بال!ش،إبراهيمترجمة،قرطاجتاريخ،هورسمادلين)1(

.001601-ص.ص.

L.كااcompol،ح)2( Hot coeur Mystique et architecture symbolisme du cirle de-

,Paris,Picard..46-34ا ,5491 PP
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ومدلولاقما:البونيةالنصبعفيوالقرالهلالرمز2-

النصبأعلىفييوجدانماغالبااللذينوالقرصافلاليخصماإن

إلىيرمزانبهاالمتأثرةوالمناطقالبونيةالفينيقيةالمستوطناتفيالبونيةالفينيقية

فيمنفصلينوجودهمارغمفصلهمايستطيعلاالدارسوأنوالممرالشمس

-Hours)ميدانهورسالسيدةنظروجهةوحع!ا،الرسم Medan)صورةأن

البونيةالقرطاجيةالنصبفيغالبانجدهالقرصعلىمقلوبالهلال

القرحأيمقلوبةصورتهماتكونوأحيانابمَسنطينةالحفرةمعبدفيونصادفهما

)1(.الهلاليعلوه

كالاَتي:إليهانشيرأشكالعدةوالقرصالهلالصورةوتأخذ

نجدكما،الوسطفيتلامسهحئالقرصمنتقتربللهلالصورةوجودأ.

متفرقين.والقرصالهلاليكونالأحيانبعضوفي،الهلالأسفلللقرصصورةأيضا

فيموجودايكونللقرصصورةفيتتمثلأيضافنجدهاالثانيةالوضعيةأماب.

الرباعية.بالنجمة)الشمس(القرصيعوضالأحيانبعضوفيالمملوبالهلالأسفل

من(XXIVD)اللوحةوكذاB(XXIII)رقماللوحةفيأيضانلاحظج.

Le)الحفرةمعبدصورمجمع sanctuaire punique 'dEl Hofra aConstantine)

1(94صأب36رقمالشكل.)مشع)2(قرصوجود

قرصأونقطةإماوسطهافييوجدالتيالأقراصمنالعديدوهناكد.

مركزيصغير

)1(gurees sur les steles de Carthageا.M Hours Miedan , Les representation-

016.-15.danscahiers de byrsa, .T ,I Tunis,0591 PP

A.)ك!Hofra41كاConstantine،)؟( Berthier et 'L Abbe Charlier, le sanctuaire punique-

181-018..artet metiers graphiques,5591 PP
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هستطملداخلالمزطركثنيتةالالهرهز!علومثلثداخلدرةb-lأ-

رمزءمنورهوأشعةمنهكنبعثالشمسقرصالنصبأعلىءدزخرلى-ب

ال!دةحمفليداية!ظهرهنهاالأسفلوليالنصبوسطليكلوحالقثالهتالإلهة

الشمسلقرصكرمزلولهةلصب

3ة:رقمالشكل
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قرصالحفرةمعبدصورمن)175*(اللوحةتحملجهتهاومنهـ-

(.151ص73الشكلمنب)أنظر.الصليبيشبهأنيمكن.ممامزخرف

للإلهةيرمزصغيرلقرصنقشعلىظهرتاخاصيتينإلىأيضانشيركما

مشعين.وقرصينبصولجانمحاطوهوتانيت

إلىإمانهايتاهاتكونوحيدةالهلالصورةتكونعندماأنهيلاحظومما

I)اللوحةفيوجدمامثلأعلى 7 )Aمنص.153(رقم.38الشكل)أنظر

أكانتا،سواءوالقرصالهلالصورةتوضعأنيمكنوبالمقابل،الحفرةمعبدكتاب

الأحيانبعضفيمتبوعةالصورةوتكونالنصسبأعلىفيمتفرقتينأومجتمعتين

وأنخلةصورةتكونأنويكنزهرة،صولجانأو،مثلث:التاليةبالرموز

كوستاالسيدعليهاعثرالتيالنصببعضظهرعلىذلكوجدوقدجريدتها،

(Costa)القرصعلىمقلوبلهلالصورةتمثلوهياللوفر،.ممتحفوالمحفوظة

)1(.بصولجانالمحاطتانيتالإلهةرمزأسفلفيوضعوقد

.ممنابةوالهلالالقرصاعتبارإلى(ميدان)هورسالسيدةتدعوناجهتهاومن

وأنالشمسإلىالقرصويرمزالقمرإلىفيهماالهلاليرمزنحتلفينكوكبين

حئ!لحتد،واسعةجغرافيةمنطقةيشمللمجيثالبعيدالتاريخإلىيعودأصلهما

منذالخليقةوبدايةالكونلنشأةركيزتينكاناأينكنعانوبلادالرافدينوادي

منذالقديمالمشرقيالعالمآثاركاملعلىتقريبايوجدانرمزيهماوأن،القديم

علىشكوبدونتعبرصورةوهيفينيقيا،فيخاصةالميلاد.قبلالأولىالألف

يعرفلاولكن،المغرببلادوفيالقديمالشرقمنطقةفيعبداالكوكبينأن

الذيالاتجاهوكذاالصورمعظمفيوالهلالالقرصبينتفصلالتيالمسافة

وأاليمينإلىأوالأسفلإلىأوالأعلىإلىمتجهإماالهلالشكليأخذه

اليسار)2(.

ال!(

8791,,F.Bertrandy et Sznycer, Les steles puniques de Constantine, Paris-
.حح8.15-1

001327-.M.Hours Miedan, Les representations..., PP-
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القوةعلىدلالةصولجالااليسوىبيدهاتحملوهيثانيتالالهلأرمز

والتحكم

73:رثمالشكل

الأخرىهيالقرصفصوردالقمر،صتتعبرالهلاكصورةكانتإذاحينئذ

صورإلىترمزأيضانراهاكما،بأشعةمحاطةكانتإذأالشمص!صشعبر

نأيمكنالمنظورئربهذاوللأ،ع!مما(،)3فينوسالإالةكوكبلا!ميماال!صأكب،

بع!!،رقيتانيتقالإهةحمامونبعلاي!لهتوابعمنوالشصس!الها،لصورةنت!!

كواكبثالأثمحناكتتوفيرأنيم!أوالكوكيبزبينأحدهمايجمعوقد
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يحملالذيالنصبعلىجلياذلكيظهر(،فينوسوكوكبوالقمر)الشمس

38رقمالشكلمنأ)أنظرالحفرةمعبدكتابمنXXIVاللوحةفي!حرف

نجدكما،النصبأعلىتحتلمشعةلشمسصورةفييتمثلوهو.153(ص.

وجدبينما،الصولجانيمينعلىوضعتمشعةلشمسنصبعلىأخرىصورة

(.1مشع)قرصبصورةزخرفةيسارهعلى

ومدلولاته:البونيةالفينيقيةالنصبفيتانيتالإلهةرمز3.

ثلاثةمنيتكونماغالباتانيتالإلهةإلىعامةبصفةيسندالذيالرمزإن

الاَتي:الشكلعلىنلخصهاأقسام

يشيرالذيالهندسىالشكلإلىمظهرهيميلمثلثمنالمكونةالقاعدة10

المعينأوالمثلثإلى

إلىترمزممتدةبشريةأذرعشكلفيالقاعدةيعلوالذيالأفقيالخط2.

المطروإنزالالخصوبةطلب

ضخمة.نقطةأودائرةعنعبارةوهوالأفقىالخطيعلوالذيالقرص3.

.153(ص.38الشكلمن"أ"حرف)أنظر

وفيمضعفةأوبسيطةبخطوطإمامرسومايكونتانيتالإلهةرمزأنويلاحظ

توجدكماأحيانا،الكتابةحقليعلوهالنصبظهرعلىمحفورايكونالأحيانبعض

نصبألواحمجمعمنA,B)11!ور(اللوحةعلىالرمزلهذاوضوحاأمحنرصورة

القاعدةنجدحيث153x(ص.رقم.38.الشكلىمنب،أ،)أنظرالحفرهمعبد

مستقيمخطعنعبارةفهوالأفقيخطهاأمامنحرفحرفشكلعلىمحفورة

)طهـاللوحهظهرعلىمثلثإطارفيأتباعهمعمصغرتانايماالإلهةرمزوضعوقد

وهو،إليهالمشارالمجمعنفسمن(154ص.38رقمالشكلمنج)أنظرأ!رى

رمزوقد،منكسرةزخرفةتعلوهماواليدالصولجانتتوسط،الهيكلتشبهقاعدةيعلو

)مزدوج()2(.بسيطغيربشكلالصورةفيتانيتالإلهةلشكل

ho+a a Constantine,... PP41!اسsanctuaire puniqueس!ا،(A.Berthier et chalier (l' abbe-
..181-018

06.55-03.Bertrandy et .M Sznycer op. cit., PP-.
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فيأنفاإليهأشرنامثلماقاعدةعلىمستقرهَتانيتالإلهةرمزقاعدةتكونوقد

نأويمكن(154ص.رقم.38.الشكلمند.)أنظرأص!()ولاللوحةفيالصورة

ماوذلك'النخلجريدةإلىإضافةالصولجانبعصاملتصقاتانيتالالهةرمزيكون

الإلهةرمزأننتصوريجعلناالذيالشىء3*،رقماللوحةمن!الصورةفينلاحظه

الأخرىوباليدالصولجانعصابإحداهماويحملأعلىإلىيديهيرفعإنسانيشبهتا!ا

هرمي.بشكلالنصبوينتهىالنخلجريدة

عبارةفهو،قاعدةيمثلوالذيتانيتالإلهةقاعدةرمزداخلوجدماأما

!)اللوحةعمودياسهممعالشمسقرصفيهاتلوحمقلوبهسباعيةحليةعن

XLIII).ص.154(02رقمالشكل)أنظر
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مثلثداخلكانيتالإلهةرهزأ-

يدرراعيعلوفىاخل

دائرةشكلفيالشمسقرصب-

ثانهتالإلهةرهز؟مةيعلومثلث

النخلجريدةتمسككاليتالإلهةرمزد-3الحرفث!كلفييرمزواجهةج-

الي!سرىداليدوالصولجانالهم!ياليدحرفيقعمنهاالأسفلرف!اللافي

والحصولةالقوةإلىإشارةمكسرةزخرلةثمال!بة

ديتjللإلهةكرمزههبونلصب

83:رثمالشكل



كالهتالالهةلرمزمثلثقاعدةداخليظهركبشصورة

93:رثمالشكل
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مثلمامكسرةزخرفةتوجدإليهاالمشارالنصبتلكمنالبعضنهايةوفي

الشكلمنج،ب،أ،)أنظر،**.(اللوحةمن،ول(B,C)الصورإليهتشير

الموضوعةالأخرىوالزخارفالأمثالمختلفالقرطاجيةالنصبتوضحكما

تانيتالإلهةرمزفياللوتسوأوراقالشكلقلبيةكالأوراقالماعدةمثلتَداخل

)1(.النصببعضفي

ومدلولاقا:والبونيةجيةالقرطالنصبفيالنخيلسعفةرمز4

ماغالباأنهابحيثالنخيلسعفمنمتنوعةأشكالاالحفرةنصبفيتتوافر

والقرصالهلالعلىالأحيانمنكثيرافيتؤثريجعلهامماالنمسبأعلىتحتل

بهامرتبطةتكونأنإماوذلكتانيشا،الإلهةرمزمعمتحدةتكونأيضاونجدها

فيموجودهومثلماأفقىبخطوترسميسارهاأويمينهاعلىأونهايتهافي

النخيلبسعفتيمؤطرةونجدهاص.41(،22رقمالشكل)أنظرA(XII)اللوحة

أنفا.إليهالمشارالنصبفيعليهاكانتالتيالوضعيةغيروحيالقرصورمز

)1(.A.Ferjaoui, Recherches sur les relations entre Porient phenicien et Carthage, ed-
701.-601.beltal- hikma, carthage, Tunisie,1991 PP
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كعلوهاالشكلبعضويةزخرقىأ-

اوللءلظهرتمتهضيمثلثداخلزهرة

!ظهرمنهاالأسفلوليالشمسرقرص

والصولجافيالهدكلسطدهتvزرم

يعمود.لنهؤطرمعهدمدخلب-

يتاجينمنتهونأ!رنون

يداهاكظهركانيتالإلهةرمز-دلعمود!نمعززمعبدمدخل-ج

النخلبجر!دةممسكةالأعلىإلىمكسرةخطوطث!كلليوزخرلة

منهاالأسمفلوفيوالصرطنلاليتالإلهةرمزءلظهرمنهاالأسفلوفي

نحتدكلفينفدال!بةحقلواليدالصوطنكلسط

النخعللسعفةكرهزلوليةلصبغلألر

4،رتم:الشكل



سعفأنMarrouماروكتبوقدللنصرترمزالنخيلسعفةأنويلاحظ

التتويجالأحيانمنكثيرفييشبهانوهما،يجتمعانماكثيراالرندوورقةالنخيل

قديمإنسانكلخيالفييتبادرفإنهالرندورقةرؤيةعندأنهحيثبالنصر،

التسليةأنواعكلتحتلهاالتيالمكانةويرىالإلهيالنصرفكرةطبيعيهوبطريقة

الشكليكنلمالإلهيالنصرأنوكيف،القدامىالبشرحياةفيوالألعاب

)1(.تفكيرهفيالإنسانيتلقاهالذيالأسرع

ورقمنبدلادائماممثلينيكونالماللذينوالتاجالنخلجريدةأنغير

فيالمنتصرونيتلقاهالذيالتعبيرإلىسهولةؤبكليرمزاأنبهمايسمحلاالرند

الباحثرأيفيمعقدأنهيبدوللنصرالمفهوموهذا،والتسليةالألعابأنواع

11ابولونالإلهوقوةللنصرترمزوثمارهاالنخلة"أنكتبالذي()ديونة

فيللمنتصرينكهديةتقدمبدورهاالنخيلوسعفةالأخرىالألهةوبعض

)2(.الحروبوفيالألعاب

النخل(وجريدة)سعففإنهماوالمسيحيالرومانيالجنائزيالفنلنيأما

الأبدية.الأخرىالحياةفيالشريرةالأرواحعلىموتهفيالميتلانتصاريرمزان

ومدلولانها:البونيةالنصبفيالكواكبرمز5.

ويعوضالنصبأعلىيحتلماوغالباالشكلسداسيالكوكبيكون

الشكلالرباعيةأوالخماسيةالنجمةأيضاتوجدكماصالشصر،وقرالهلال

بعضفيالوردةأوالزهرةتشبهوقدتأطير،دونأودائرةداخلتكونأنويمكن

الإلهةرمزجانبإلىالصولجانرمزتعوضأنيمكنأنهاجانبإلى،الأحيان

إغريقية.أوبونيةحروفتحتهاتوجدالنصسببعضوفيتا!ا،

)1(

)2(
96,.F.Bertrandy et .M Sznycer, op. cit., P-

.W Deonna, 'Lex voto de cypselos, le symbolisme du palmier et des-

.681.grenouillesdans revue de'1 histoire des religions, .T C XXXIX ,5991 P
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فيفقطنفكرأنيجبلاأنهميدانهورسالباحثةتشيرالصددهذاوفي

مثلماتعبدإلهةعلىإشارةاعتبارهايمكنولكنمحطةزخرفةأداةالنجمةكون

.(Byblos)جبيلمدينةفيوخاصةالأمفينيقيافيالقديمةالعصورفيكا!ما

منهاتصدرمصغرةصورةكا!االنجمةأنس.جزيلالمؤرخيذكرجهتهومن

البابليينعنداستعمالاأكثروالقمرالكواكبكاشماوقد،الشمسمثلأشعة

أوفيالأمالوطنقيذلكأكانسواءالفينيقيينعندوأيضاالساميينوالكنعانيين

)1(.المتوسطللبحرالغربيالحوضفيمستوطناتهم

ترمزوربما،النقديةالقطعظهرعلىالنجمةترسمأنيمكنذلكإلىإضافة

غير،الأقصىبالمغربالحاليةالعرائشمدينة(Luxus))تشميش(الشصلمدينة

حيثالنجومصورعلىالتغيراتبعضتحدثالكنعانيالساحلفييلاحظأنه

أشعة.منهاتبرز.الشمسقرصمظهرتأخذ

بوريقاتهاالأخرىهىالزهرةأن(Deonna)ديونةالبانخايشيرجهتهومن

آلافمنذانهوالواقع،كونيصليبوتعتبروأشعتهاللشمسالأخرىهيترمز

عبادةعلىتشيروهىالقدبمالعالمفيمنتشرةالنجمرسومكا!االسنين

ذلكأكانسواء،عالميةزخرفةاعتبرتأخرىجهةومنجهةمنالكواكب

إفريقيا)2(.أوفيورباأوفيالقديمالشرقفي

)1(

)2(

Hours (M0) , Les representations figurees sur les steles de Carthage-

37..danscahiers de byrsa, .T1,0591 P
.W Deonna, Les prototypes de quelques motifs aux ornement aux daps Part-

R..3كر*"،,1691حع.185-.202 .H,.R T؟!3كاما3ولكاة
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ومدلولاقا:البونيةالنصبفيالأسلحةرمز6.

نمانيةكلتقدكانتالحفرةفابمابعضفيظهرتالتيالأسلحةرمزإن

ظهرفلقد،الكتابةمنخاليةوالباقىكتابهَعلىتحتويمنهاأربعةكانتنصب

سيفيخترقهالأحيانبعضوفيمراتعدةالشكلوالبيضاويالمستديرالذرع

قدفنجدهاالخودةأما.الأسلحةبعضجانبهإلىتكونأنويمكنأورمح

الشكل.بيضويذرعفوقوثانيةالنصبفوقواحدةمرةظهرت

نصبثلاثفيوبيضاويانصبأربعفيدائرياشكلاالدروعأخذتوقد

وسطهافيبارزة(Umbo)دائرةالأحيانمنكثيرفيبهايلصقوكان،أخرى

اللوحة!تد(ج،ب،)أ،الصورفينلاحظهمثلماالدائريالدرعفيلاسيما

18(XVIII,A ,B ,C)D،162(ص42رقمالشكلمندج،ب،)أنظرأ.

(15XVاللوحةفيذلكنلاحظالمستطيلةللدروعبالنسبةعموديةتكونوقد

(D17اللوحةوفي(XVII (A(.43رقمالشكلمنبأ،أنظر.)ص.163

قدماأممنرالدائريالشكلذاتالدروعفإنس.جزيلالباحثإشارةوحمسب

صنعتقدكاشاالأخيرةهذهأنعلىاعتماداالمستطيلةالدروعمنالزمنحيثمن

ولقدالبونية،الحروبأملتهالظروف.م(.ق146)914-سنةبينفيماعجلعلى

معظمأنإلىسقوطهابعدقرطاجةمدينةعلىأيديهموضعبعدالرومانأشار

مستطيل.شكلذاتكانتالقرطاجيةوالدروعوالسهامالسيوف

تركواقدالقرطاجيينفإنجزيلس.أوردهاالتيالمعلوماتهذهكانتإذا

إلىوصلتوقد.والغاليينبالأيبيريينإقتداءالمستطيلةواستعملواالدائريةالدروع

تقطنكانتالتيالشعوباستعملتهاثمايطاليا،جزيرةشبهفيبعدفيماالرومان

الأهالييديفيالجلدمنالمصنوعةالدائريةالدروعنجدوقدبعد،فيماالمنطقة

لناقدمالذيجزيلس.ذكرهماعلىاعتمادا.التاريخيةالفترةبدايةمنذالليبيين

هذايعززثم،هيرودوتالإغريقيالمؤرخكتبهاوالتيبليبياالمتعلقةالنصوص

"ثمأ



بعد،فيماالبونيةالحروبتناولواالذينالقدماءالكتابإليهأشارماالرأي

يطلقونوالرومانفالإغريق،مختلفةأسماءالدروعتلكعلىيطلقونوكانوا

هؤلاءلأنذلكcالأيبيريةاللغةمنمأخوذالمصطلحوربماCaeteraاسمعليها

)1(.الدروعمنالنوعهذااستعملمنأول!همالأخيرين

351.-035.St.Gsell, Histoire ancienne de'1 Afrique du nord, .T،1) PP-
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يمترثهمستديردرعرسمبى-دائرةوسطهفيثلوحهستديردوع-أ

قشمرقديرىيسهممزودرمحسلاحريمترقهيارزةصفرةدائرة

منهالأعلىوليهنهإلأسفلىالربر
اثزهرة

مستلإيرلر؟أعلاهالصولمةكبرزد-علىالصره!ت"بوجوفىةكلولنصثفر
الأومنهك!سراالجزءمهضمفيكظهريردر.ا

منهوجزءسعفمقبضيلوحمنهجانبهلىالىلظفىةالداثرةوسطه

سلاخكرس

الأيلحةهنممحددةلألواعثرمزبونهةنصب

24رقم:الشكل



الصلبثشبهعلاهةكلسطهالهاررالنحتلواسطةنفدالشكل!ضاريةلرعأ-

أسلحةرتخترثهخو؟ةكعلوهالشكلبهضاويةدرعلناكظهررسمب-

والأسلحةالدررعأش!ليعضعلىكدليودهةلصب

34:رقمالشكل



اللوحةمنهانصبأربعةعلىظهرتفلقدالسيوفصوريخصفيماأما

(XVIIIC )D7))واللوحة162(ص.42رقمالشكلمندج،)أنظر ،)*A

بالقربالخروبصومعةأسفلفيوجددهليزفيوجدتالتيتلكتشبهوهي

إليهاالمشارالنصبفيعليهاعثرالتيالسيوفبعضوهناك)1(،قسنطينةمن

مليلة.عينمنبالقرببوشانفيعليهعثرالتيالمنهيرعلىتوجدالتيتلكتشبه

ص.163(.43رقمالشكلمنب)أنظر

لهصورةظهرتفقدالقديمةالأسلحةمنيعتبرالذيالرمحيخصوفيما

ثر1،71اللوحةتمثلهماوذلكدائريلدرعمرافقاوكانالنمسبأحدعلى

18XVIIIاللوحةفيوجدتالتيالنصبعلىظهراقدرمحانوهناك)كامطهـ(،

.الحفرةمعبدكتابمنXVII)ول(واللوحة162(ص.الشكلمند)أنظر)!(

وهيالنصبعلىرسمتللخودةوحيدةصورةوجدتأنهويلاحظ

مدببةوهى)ول(اللوحةتبرزهالذيالشكلبالدرعءالبيضاويملتصقة

بعدهذابالخروبالصومعةضريحفيعليهاعثرالتيتلكتشبهأنهاحيمسا

.163(ص.43رقمالشكلمنب.أأنظربينهماالمقارنة

فكانتعامةبصفةالنصبعلىوجدتالتيالأسلحةمجموعةيخصوفيما

يمكنمعروفةغ!لرأخرىأسلحةومجموعةوخوذةورماحمستطلةدروععلىتحتوي

الأحيانمنكثيرفيتشبهكانتلأنهاذلكالقدهـبمالسرقبلادمنمجلوبةتكونأن

الصددهذاوفي،مدببةالأخرىهىكاشاالتيالتدمريونالجنوديحملهاالتيتلك

هىتتمثلكانتالعبرانيينوتجهيزاتأسلحةأنBarroisبارواالأثرييذكر

المحاربونيحملهكانمامعتتشابهماوكثيراإليهاالمشارالأسلحةفيالأخرى

)2(.الملوكحراسيحملهايهانالتيالهرواتإلىإضافة،الكنعانيون

تطورالذيالكبيرالدرعيعنيكانالعبرانيينعندSinnahالسيناحمصطلحإن

جلودأوالنحاسمنيصنعوكانالمنطقةفياستعملهالذينالاَشوريينعن

)1(,Bounelle,Monument greco- punique de la Soumaa dans .R .S.A,.C .T XLIX-
_1591.PP.-167 R17

,Cocquerillatس!)2( Les masses 'd armes 'd apres les textes dans revue 'd assyriologi-

.133-132،(71.,5291 PP*ع.et'darcheol. Orientate, T
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.الخوذةشكلتشبهالبرونزمنبحراشيفمزخرفالقماشوكذاالحيوانات

ونلاحظ،الأسلحةتلكيشبهمايملكالآخرهوكانالتذمريالمجشأنوالظاهر

الأسلحةتلكمعتتقاربالحفرةنصبعلىالمصورةالأسلحةمنقسمأكبرأن

شكلهافيتختلفلاوهيالقد!بم،الشرقونصبأوابدعلىمرسومةعليهاعثرالتي

فيماالنذرمقدمصاصاإلىفيهايشارلاكتاباتتحملالتيالأربعةالنصبعلى

الأخرىالرموزأنواعكلتعوضحيث،النصبواجهةتحتلالتيالأسلحةعدا

نأالصعبمنيكونوبذلكوالقرصوالهلالوالصولجانتانيتالإلهةرمزمثل

نأالمنطقيمنأنهغيريمَدمهاأنالنذرلصاحبيمكن،بسيطةالأسلحةتلكنجعل

النصب.فييوجدمامعقدوسيةعلاقةلهاتكون

نأالمفروضمنأنهبيكارالفرنسيالمؤرخكتبالأسلحةموضوعوحول

قيصرالإمبراطورصورةذلكيفسروقدللألهةإشارة.ممثابةهىالأسلحةمجموعة

ألبسةيرتديوهوسريرهرأسعلىرسمتقدكافتالتيالأسلحةمجموعةمع

Genius)لاتينيةكتابةوبجانبهادكتاتورية caesaius،)القطععلىنجدكذلك

أسلحةلمجموعةصورة)أوغسطس(أوكتافيوسالإمبراطورإلىالعائدةالنقدية

إهدائية)1(.كتابةيحملإفريزهكانمعبدعلىرعت

كاناوسهمقوسأنتانيتالإلهةرمزعنحديثناعندسبقفيماأشرناولقد

قوسيوجدالنصبأعلىوفيتانيتالإلهةرمزمثلثقاعدةداخلنقشاقد

فيكبيرادورالعبقدالقوسأدننقولأنيمكنناوبذلكسهم.معمنقوش

مانادراأنهغير.المغرببلادفيأوالقد!بمالشرقفيذلكأكانسواء،الحروب

أماموجدتالتيالأقواسجزيلس.ويعيد،قرطاجةنصبفيلهصورتوجد

Selinonteفيإليهاأشارقدكانالصقلىديودورأن704سنةعلىوالعائدة

مقابرفيوجدتالتيالسيوفإلىالإشارةفإنوبذلك7(-57-13)الفقرة

,G. Ch. Picard, Les religions prehelleniques (crete et Mycenes) coil. Mans-
.-602502.PP
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مناستعمالهايمتدأنيمكنالخروبصومعةأوقرطاجةفنيذلكأكانسواء

الميلاد)1(.قبلالتانيالقرنبعدماحئالميلادقبلالسادسالقرن

الرمحفإنالتاريخقبلماعصورفياستعملتقدالأقواسكا!ماإذا

أشارالتيتلكمثلإفريقياكالفيالمحليينللسكانالحقيقيةالأخرىوالأسلحة

غيرجزيلس.فإنكتابتهمنفقرتينفيAppianأبيانالإغريقيالمؤرخإليها

تلكغيروهىمحليإفريقيأصلإلىالرماحترجعوربما،إليهأشيرممامتأكد

السهامرماةيوجدأنيمكنوعليه،أبيانالمؤرخإليهاأشارالتيالأثينيةالأصناف

التيلإفريقياالحربيةالنصوصلأنذلككثيرينليسوالكنهمالمغاربيةالمنطقةفي

روكوفثموأبيانوتاسيتوسالوشاليفوتيتبوليبيوسمنكللناتركها

الأسلحة.تلكإلىالأحيانغالبفيتشيرلاوكوريبوس

القد!بمالشرفبلادفيللألهةكرمزالأمربدايةفيظهرقدالقوسأنويعتقد

قدمعدنيةكأسلحةالنصبعلىوصورةاستحدثتالتيالأسلحةكتلةفإن

كتبتالصددهذاوفيالقد!بم،الشرقشعوبوحياةديانةفيمهمادورالعبت

قدكانالملوكبشعارالخاصالرمزأوالتابعأنكوكيريلاالباحثة

الامبراطورياتأكبرعندبعدفيماأيضاظهرحيثالتذمرية،الفترةفيعمم

خاصةعقائديجانبلهاكانالمعدنيةوالكتلةوالهرواتالعصيسلاحلكن

المهداةالقائمةضمنالتدمريةالنذرأوالتقديماتعلىتلوحصورهانرىبذلك

المشارالأسلحةوظيفةوأنالبابليةالأسرةملوكأوليعتبرالذيمردوخللإله

الاحتفالاتمهرجاناتسيرإلىللإشارةاستعملتأنهالدرجةجدامهمةإليها

غيرتفاصيلهتزاللاالاحتفاليةالتظاهراتتلكفيالتدقيقأنغير.السنوية

والكويراتوالهرواتالعصيتلكأنهوفقطمنهانعرفهوالذيجيدامحددة

يرابطكانالذيالأشوريالجيشإلىاستعمالاتهافيمنسوبةكانتالمعددية

علىمصطفةكانتأنهاالخصوصوجهعلىأيضانعتقدأنويمكن.وبابلبنينوة

.augusteende la turbie dans revue archeologique, T"35(ش!لأا.GCh. Picard, Le-

155..XXXIV,,4591 P
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التيالألهةرموزبميةمنَلتعدفإنهاوظيفتهاوحسبالألهةمقصوراتأبواب

)1(.الأسلحةمنالنوعبهذاتماثيلهاتزينكانت

نأيمكنالمعدنيةالكويراتكتلةأنالذكرالأنفةالباحثةتشيرجهتهاومن

المقدسة.الاَلهةتمثل

والتيالنصبأعلىفيوضعتالتيالعسكريةالأسلحةتقديسيبدوكما

دينيا)2(.دوراالاَخرهولهالذيالبوقضمنهامنيكون

ذإالأسلحه،رمزيةمنتتقاربالملكيالعرلنَ!رمزيةأنبيكارالمؤرخعبروقد

انتشارمثلوذلكبالذاكرةمرتبطابميالأسلحةمنالنوعهذاأننعتقدأنيمكن

فقطيعتبرلاالدوروهذامنها،الدينيةخاصةالأثريةالمعالمفيوزخرفتهاالدروع

حينذاكتمارسكانتاليئالوثنيةالدياناتلبقايارمزهوولكنمحضزخرفي

البونية:النصبفيالحيواناترمز7.

الثور،،الحصانفيتتمثلماغالبابدورهاالنصبفيتظهرالتيالحيوانات

والدلفين.الكبش

الحمطن:رسم;4jأ-

فيالمحفوظةالحفرةمعبد!بعلىمراتثلاثالحصانصورةظهرت

فيوالمحفوظةكوستااكشفهاالتيبينمننصبعلىوكذاسيرتا،متحف

يظهرالتيتلكهيللحصانصورةوأفضل39رقمتحملووهياللوفرمتحف

وقدالنوميدية،النقديةالقطحعلىظهرتالتيالصورةيشبهالأخيرهذافيها

.!رطاجنصبعلىكذلكصورت

يعتبرالحصانظهرعلىالفارستجسيدأنميدانهورسالباحثةرأيوفي

علىتجسيدهيجعلماهذاوربماوالنوميدينن،للقرطاجيينوأهميةشرفأكثر

النوميديين)3(.الملوكفترةفيالعملةظهر

,Coloquerillat)1(ح Les masses 'd armes 'd apres les textes dans revue 'd assyriologi-

136.-121.et'd archeologie orientate, .T XLVI,,5291 PP
-Ibid.PP.912-1.13)؟(

)3(303.monetaire de tiddis, dans .R .S.A,.C .T LXVI,,4891 P3،خ.M Troussel. Le-
,154 Pl. ;V Gandolophe .P a propos 'd une monnaie du musee de Constantine, dans

4cahiersلأكاس!م!1591347،عع.174.161-
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بينمنالحصانوظيفتهالإلهيةالرموزيتبعالحصانأنإلىنشيرأنيمكن

فيتعتمدولإفريقيالقرطاجالنمديةالقطعتظهرهامثلماعلىتبدوالتيالنذر

النصروزهرة،الصولجانمثلمختلفةبرموزالمرفقالحصانرمزعلىزخرفتها

الألهة.ورمزوالقرصالهلالثموسعفهاالنخلةوشجرة

عدةتبرزوالتيوالغاليةالأسبانيةالنقديةالقطعمنالعديدنجدأنضاغير

رفعيجبBlochetبلوشالباحثسجلشرققاوممنأصلهاكانأحصنة

نجدوعندها،إيرانمنمستحيلةكانتماغالبوالتيالنقديةالقطعفيالنظر

)1(.بكثرةحاضرةكانتالفارسيالشرقيوالشمالغالبابينالعلاقةأن

البونيةالنقديةالقطععلىالحصانصورةBayetبايثالباحثدرس

لإلهرمزاالحصانأعتبرحيثذلكمنابعدإلم!وذهبدينيرمزأنهواستخلص

)2(.الحربلإلهأيضايكونوقدالشمسأوالبحار

نحويجريحصانصورةظهرهافوقتحملالنوميديةالنقديةالقطعبعض

أنهاويمكنسوماريةعادةفقطلحصانرأسيبرزأنيمكنالأخروالبعضاليسار

مقدسةبصورمرتبطينأشخاصأوالإلهةطريقعنإماالمنطقةإلىوصلت

الصورمنالعديدتتفحصواأنإلاعليكمفما،أوسعنظرةلديكمتكونوحئ

3)دونتينالباحثةأنتجتهاالتي Danthine)قدالتيالشعرإدارةنفس.النخلةعلى

حدد)بعل(يمثلكانالحصانرمزأنكما،الفينيقيينطريقعنالبونيينتبنوها

علىشعرهوصففواأوغاريتنصبمنالعديدعلىرسومهوجدتوقد

.الدوريالشكل

الشمس.رمزإلىتشيرإنسانيمظهرشكلعلىفجعلوها،وحدهالرأسصورةأما

عَنالبعدكلبعيدايكونوالذيالشمسيةالمعتقداتفيالحصاندور

وظهرها.،الشمسصورة

)1(.E Blochet, Etudes sur 'l histoire religieuse de'( Iran ، 'L ascension au ciel du-

87.57,46,.propheteMohamed dans .R HR.,9918 PP.218-,146 fig

)2(4191,,Carthagedans revue des etudes latines XIXكا.J Bayet, 'L omen du cheval-
.ح!116-.091

H.3!ا)أ)3(س! Thanthine, Le palmier dattier et les arbres sacres dans'1 Iconographie de-

141,-132.occidentaleancienne, Paris, Guethmer,3791 PP
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،الحصانصورةظهرهاعلىتحملماعادةالنوميديةالنقودأنالملاحظومن

نقراًوالذيلماسينيساالفريدةالمطعةمثلبفيلالأحيانبعضفييستبدلأنهإلا

.الأولليوباالنقديةالقطعبعضوكذلكمسنسنعبارةعليها

رمزتحتيرسمماغالباالفيلنجدفإنناقرطاجنصبعلىيظهرماأما

رأسهعلىمغروسايكونوالصولجانالكتابةإطاركاملويحتلتانيتالألهة

ثهسى،رمزعلىعبارةأنهيبدويظهرماعلىأيضاوالفيلللتقديسظاهرةوهى

الإمبراطورفيلحولدراستهفيGueyقويالباحثنلاحظالمنطلقهذامن

تستعملالفيلةأننجدأنفاإليهاالمشارالتقنيةأخذناإذاأنهيقولكتبكركلا

لماوذلكالقدهـيمفيالشمسلإلهقرباناكاشاأنهاكماللإمبراطور،كعربات

إفريقياثهالمنطقةفيأقدميتهمثلالبعيدكأصلهمزايامنالحيوانهذايحمله

أروعمنأصبحوبذلكالطبيعةلتقلباتومقاومتهعمرهوطولالضخموجسمه

وفي.الواسع.ممعناهاالشمسيةالصفةنجدأنهنامجبورينلسناإننا،الحيوانات

بعضفيتتمثلوأنهافعليةمنهاأكثرمعنويةعبارةالتقديسكلمةأنالواقع

(.1وعلوا)تدقيقاالأكثرمعناهاهووهذاالآلهةإلىالإشارةفيالأحيان

Celesteمصطلحمعيتماشىوالذيالميتافيزيقيالكونيالمعئعنأما

هذاوحول،حيوانيؤخذالذيالحصانفيفيتمثلالإمبراطوريبالمعئ

بيجاسيقدسكانأنهالميثولوجيةفيCumont.كوموالباصايذكرالموضوع

(Pegase)2(.مجنحليسالعمومعلىوالحكلسانللشمس(

كمايعبدحيواناكانالذيالحصانأيضاعرفواالذينالسامينعندأما

الأحصنةضيعقدكان34430)الملكأنحيثالقد!بمالعهدكتابفيإليهأشير

للشمس.نذروهاقداليهودملوككانالتي

رمزالحصانلأهميةكتأكيدجاءت،الخيولسباقحولالحديثةالأعمالإن

القدماءأعينفيالسركألعابعنبيكارالباساكتبالصددهذاوفيالشمس

انتقالأما،الطبيعةعنكتعبيرللفارسصورةتقدمكاشماأنهاعلىأكدحيث

)2(

,.J Guey, Les elephants de Caracalla, dans revue des etudes anciennes-

254.!.4791,,T.XLIX

415..F.Cumont, Lux perpetua, XXI, P-
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سائقوكان.الفصولمنفصلعنيعبرواكماالكواكبانتقالفيعنيالعربات

الاَلهة.خيلعربةسائقأنهالاعتقادعنيعبرالمنتصرالعربة

تأثرقدالقبص،المسيحىالفنأننجدالميلاديوالسادسالخامسالقرنوفي

الإمبراطورقامحيثآسيا،داخلفيظهرتالتيالسابقةبالدياناتبدايتهفي

Heliosمظهرتحتالمسيحيةفيهينصربالقسطنطينية!مبإنشاءقسطنطين

.)1(القبطيالفنفيالمقدسللفارسنموذجأصبحبالحصانهورسوالإله

نصبمنقطعةإلىيشيرإفريقيا"فيالديانة11كتابهفيبيكارالباحثأنغير

Laمتحففياكتشفأخروختمعلامةيحملالفارسيظهرقرطاجفيوجدت

Viari،طالبةمرفوعةاليمئواليدبرمحمسلحالفارسالإلهيوضحسابقا

)2(.الإلهإلىيشيرذاتهالبونيالفارسمننتحققأنويجبالمباركة

الثور:رسمرمزب-

علىإلاتظهرلمالحفرةمعبدنصبعلىمعدومةالثورصورةتكونتكاد

كانأنهأيضاظهروقدومضغوطةظليةدقيقهبخطوطرسمالأولفقطنصبين

يحملفكانالثانيالنصبأما1873،سنةكوستااكتشفهاالتيتلكنصبعلى

النصب.جبهةعلىمنموشثوررأس

قدكانتثيرانرؤوسمنالعديدوجودإلىميدانهورسابباحثةوأشارت

كطنإذامامتأكدةغيرنجدهاالتحليلوحس.قرطاجنصبواجهاتاحتلت

بلادفيالحيوانالأهميةيشيروهذاالجنائزيةالشواهدعلىوجدالذيالثورنفس

الإلهيةللقوةيرمزحينئذفهوللإلهرمزافيهالحصانكالنالذيالقديمالشرق

الحيوانية.بالتضحيةيذكرناالكبشمعظهورهأنكما

علىلوجودهأخرىتفسيراتأيضاتوجدوربماللإلهيرمزحيوانالثورأنويظهر

بنتانيتوالإلهةحامونبعلالإلهبأنDussaudديسوالباحثأوضحوقد.النصب

4f 9 T ! T

)1(4691-4191,,Rome,.T LVIII3.)ش!،ول dans7!لما!ش.G Ch. Picard, Le couronnement de-

019-09!!.

55.)2(-53.G.Ch.Picard, Les religions de 'l afrique antique, Paris, Plon,,5491 PP-

017



آيلةوقرينتهآيلالإلههماذلكقبلعرفاللذينقبلمنظهراقديكونالمبعل

)1(.الأمومةآلهةتعتبرالتيعشتارتأيضاا!هاأنويعتقد

حي!سا،أصنامتكونربماكنعانارضعلىتوجدالتيالثيرانرؤوسعنأما

كما،التنقيببقايافيالمكاننفسفيتوجدأنهاVincentفانسالباحثكتب

عاليتينأذنينونهايةبعينانيظهرالفخارمنمقولبلثورممثالأيضاوصف

نأ...ويمكنتجسيدهمفيإحساسهمإبرازأرادالحرفيأنذلكخلالمنونحس

للفترهَترجعههيئتهأنوحئمثلا،ملولقأوبعلالإلهاسمالثورلهذانعطي

)2(.الهيلينية

الكبش:رسمرمزج-

كانماوكثيراالحفرةنصبعلىمراتتسععنيزيدلافيماالكبشظهر

المواقعوكانت،اليميننحوفيهايتجهكانواثنين(مرات)سبعاليسارنحويتجه

الأتي:الشكلعلىمصنفةالنصبظهرعلىالكبشرسماحتلهاالتي

تانيت.الإلهةرمزفودتىالنصبأعلىفيرحمهبدا-

تانيت.الإلهةرمزمكوناتمنهيالتيالمثلثةالقاعدةرمزوسطفييظهر-

علىيظهرآخررسموفيحاءثعص!+،طومبالمعبدداخلأيضاوجدكما-

.صولجانالأيمنجانبه

علىيوجدالذيوالصولجانتانيشاالإلهةرمزأسفلفيمنقوشايلوحأيضا-

.172(ص44رقمالشكل)أنظر.أ!ر(IA)اللوحةفييظهرمثلمايمينها

)2(

,Dussaud(.",) Les decouvertes de ras shamra Ugarit et Pancien testament-

391..paris,Guthners, 4191، P

7091,.R .P Vincent, Canaan 'd apres'1 exploration recente, Paris, Gabalda-

عع-017.916
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صولجانيممنهاوعلىلالعتالإلهةومز!علوهالعسارنحومتجهكب!قرسم

وسطهليكرىالأعلىإلىمتجهمعكويرهلالالنصبتمةراجهةويتصدر

الشمسقرص

44:رقمالشكل
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يظهرأيسابقاإليهاأشيرللىمعاكسةصورةفيالكبشرسمرمزيظهروقد

داخلبينهمايظهرالحالةهذهفيوالكبشالصولجانيسارهوعلىتانيتالإلهةرمز

اللوحةفييظهرذلكمثلالأعلىفيالأملسالنصبظهرعلىنقشتالىالكتابة

174(.ص.45رقمالشكل)1(.)أنظرالحفرةمعبدمجمعمنأالأحص()ح

النصببعضفيكتابةبدونالإطارداخلمحفورالكبشرسميظهركما

للإلهمهداةلاتينيةلكتابةخطينتحتهإطارداخلنصبظهرعلىبداوقد

فإن،الكبشلموضوعتناولهابعدميدانهورسالباحثةتشيرالصددهذاوفي،ساتورن

وجهةعكسأنهغير،القديمةالدياناتفيمقدسحيوانكانأنهل!دوالأخيرهذا

لاسيما،أهميةأكنركرمزيظهرالذيالكبشتصورأهميةنسجلأنيجبهذهالنظر

يؤلهالأحيانمنكثيرفيكانالذيالقدهـبمالإنسانلدىالقطعوتلقيحالخصوبةفي

نأنتخيلأنلناتتركالتيالخصوصياتبعضنسجلأنويمكن،الاقتصاديةالنفعية

في)2(:ذلكويتمثلللاَلهة،-رمزحيوانالكبش

مرموقة.مكانةيعطيهالنمسبأعلىفيظهورهأ-

القوةعلامةعلىيدلانالنصبعلىوالصولجانالكبشوجودب-

العبادلدىوالقداسة

هوالاَخريدلمماتايختالالهةرمزقاعدةفيالكبت!صورةتظهرقدج-

القديم.الإنسانلدىالذكرالأنفةالقداسةفكرةطريقعن

رسميشبهبالأعمدةمحاطايكونالذيالمعابدببابالكبشرسمإند-

بينمتوجالأخيرهذايكونماوغالبا،الكهنوتيةالإنسانيةهيئتهفيالإله

المعبد.بوابةيوطرانعمودين

.32..M Hours Medan, op. cit., P-

285.-284.St.Gsell .H.A .N,.A .T Ivm, PP-
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يساوهاوعلىكالهتالإالةزرميعلوهاليطرنحومتجهايقفلكبشرسم

ال!بةحقلخارجدرديةكلايةكظهرالكبشأسفلرفي!ولجافيغرس

45:وقمالدم!كل

اثلإهةرسم!اذيالذيالصولجانيتبعالأحيانامنكثيرفيالكبشرإن

العناصر.ثلاثيالرسمموضوعيصبحمحيثتانيت،

إي!الإلهامحلحلالذيحامونبعلللإلهرمزهوالكبشرمدلوقكانإذا

تكونأنيمكنالكبشتأليهفكرةكانتإذامانتساءلأنلنايمكنفإنهالمشرقى

.بالذاتكنعالتبلادومنالمشرقمنآتيةالأخرىهي
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التيالصخريةالرسومفترةإلىتعودإفريقياكالفيعبادتهفإنذلكومع

تعلورأسهالكبشنرىماغالباأنناحيثالحدثِ،الحجريبالعصرلهايؤرخ

الشص!)1(.قرصإلىتشيردائرة

نفترضيجعلنافذلكسيرتافيخاصةتقديساأكثركانحامونبعلأنوبما

مثلسيوةواحةفيعبدالذيآمونالليييالإلهتبنواقدكانواالفينيقيينأن

.11"زيوسللإلهالإغريقعبادة

العبادةتلكوجودعلىساعدتالتيهيالصدفةأوالتشابههلحينئذ

الليييآمونأنمؤداهاوالتي.الباحثونبعدفيمااستنتجهاالتيالفرضيةوعلى

.!مفتوحةتبقىفالفرضيةذلكومعالأصلالمصريرعآمونهو

وذلك،بالشمسأيإليهأشرنا.مماعلاقةلهبقسنطينةحامونبعلكانإذا

دائماتكونعلامةعلىعبارةرمزهاوأنمشعكقرصرسمتالأخيرةهذهلأن

الصليبأواللاتينية11311حرفيشبهانمعاوالاثنان،الهلالوسطأوفيتابعة

متوغلةعبادةكانتفتلكالشمسيوالحصانالأشعةذوالكوكبوكذاالكوني

كانقرطاجفيرسومهماكتشفتالتيالتعويذاتحامليبينومن.القدمفي

الإلهةرمزأسدرأسيعلوهاالآخروالبعضكباش!رؤوستحملمنهاالكثير

رمزلتطويرمرحلةأعلىتعتبرالتعويذاتوهذهBastiأوSokhitسوخيت

فيفقطوليسالأمراضمنللبشريةالواقيبالدورتقومكانتاليئتانيتالإلهة

المقدسالتبركنصفييكمنالذيالتأثيرحيمشامنأيضالكن،التعبديالجانب

وعليهتانيتالإلهةقاعدةيكونالذيالداخليالشريطعلىالنقاطترتيبأو

للآلهةرمزولكنهفحسبللتضحيةحيواناليسالكبشأنإلىنؤكدأنيم!ت

)2(.المقدسة

،الهدىدارمطعة،القديمالمغرببلادفيالتاريخقبلماوحضاراتمواقع،غانمالصغيرمخمد)1(

.أ،47رقمالشكل،115ص.،3002

E.س!() Vassel, etudes puniques IX les animaux des steles de Carthage : l-

185-1753.daps revue tunisienne,,9191 PP!كاأغأس

175



الدلفين:رسمرمزفى-

ذلكالنصبمنكثيرفيمعدومةتكونتكادالتيالدلفينصورةرسمإن

الباحتَمجموعةضمناكتشفاأواثنينواحدنصبعلىإلاتظهرلملأنها

الجمالمنتهىفيالدلفينرسموكان.1875سنةجمدتالتيكوستاالايطالي

ظهرقدالدلفينأنورغم،والصولجانتانيتالإلهةبرمزموضوعهارتبطحيحث

أقدممنتعتبرالأخرىهيالسمكةأنإلاقرطاجةمدينةنصبمنالعديدفي

نأإلىيشيرالذيكوموالباحثذكرهلماوفقاوهذا،بالآلهةالخاصةالرموز

القدهـبمأصلهاعنتعبيرأنهافيهشكلااوممتقدسالأخرىهىكانتالسمكة

والاقتصادية،الطقوسيةالحياةلتشخيصالإنسانتناولفيإليهيشاركانالذي

تلكلاسيما،المخلوقاتمنالنوعهذاعلىيتغذىكانالإنسانلأنذلك

تعاقبتصث،لمسهأمامتقفغريبةقدرةهناكأنويعتقدالأنهار،فيالموجودة

)1(.الأسماكجسمبتغطيةالآلهة

قبلمنالسمكتقديسفإنالصرفةالدينيةالمواقفبعضفيأنهيلاحظومما

الظاهرةهذه.الاَلهةجلديلمسونأنهموراءهالاعتقادكانالمعابدوخدامالكهنة

رمزالمسيحيةالفترةفيمنهااستنبطواصماكنعانبلادفيكثيرامنتشرةنجدها

.177(ص.46رقمالشكل)أنظر)2(.المقدسةالآلهة

)1(

)2(
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تانيتالإلهةرمزيعلوهاليسارنحومتجهدالفينصورةيحمللنصبرسم

الذيالكظبةحقليظهرمنهالأسفلوفياليسرىيدهافيبصولجانممسكة

والتعبدالقداسةإلىيرمزوهوبونيةكتابةبهخطت

64رقم:الشكل

الإفريقىللإلهيت!ىكسىحيوانالدلفين//أن:يقولبيكارسجللقد

مصرفيكانالرمزهذامثلوأنالشمس!،إلىيشيرانهلاشكالذيالأكبر

)1(.//الملكأوالكاهنأوالفرعونللسيديرمز

الممتدوتراثناتاريخنامعالمإبرازأنإلىنشيرأنالموضوعهذانهايةفييمكننا

بينهمفيماالمعلوماتولبادلالباحثينجهودتضافرإلىيحتاجالتاريخأعماقفي

جميعا.يهمناالذيالمشتركالمعنويالكيانهذاحول

112.-59.G.Ch. Picard, op. cit., PP-
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-الخاتمة

فيهىالأثريةمعالمهاأغلببأن،المغربببلادالتاريخفجرفترةتتميز

الدولمنفيممثلةالميجالتيةالقبورفيتتمثل،جنائزيةمعالمعنعبارةالواقع

البازيناتذاتالملكيةالأضرحةفيوالمتمثلةالمتطورةالأشكالفيأو،والبازينات

الغورضريحأوالموريطانيالملكيالضريحالمدراسنكضريحالأسطوانية

الجدار.فيوالمتمثلةالمربعةالبازيناتوكذلك.بالمغرب

فجربفترةالجنائزيالأثاثعنفضلاوأشكالهالدفنطرقدراسةارتباطولعل

الماديةالمصادرأهممنتعتبرفهى.الموضوعهذاعلىكبيرةأهميةيضفىالتاريخ

الحياةمنجوانجماعلىبالوقوفلناتسمحلاكما،المجتمعاتهذهذهنياتلدراسة

أيضا.والسياسيةالماديةالجوانجادراسةخلالهامنيمكنبلفحسسب،الدينية

جردثم،الأساسيةبالدرجةأثريةتنقيباتإلىالموضوعهذادراسةوتحتاج

الاستنتاجاتتكونحئ،دقيقهعلميةمنهجيةوفقالمكتشفالأثريالأثاث

واسعةوطنيةدراسةأيةانعدامأنإلا.إيديولوجيةمزايداتأيةعنبعيدة،علمية

المدرسةمخلفاتعلىترتكزالملفهذاومادةمصادرجعلتالنطاق

مراجعتهيجبالذيالأمر.فرنسيةدراساتمنعقبهاوماالاستعمارية

حديثة.علميةحفرياتطريقعنميدانياواستكماله

بعضسجلنافقدالموضوعهذاجوانبلبعضدراستناخلالومن

أهمها:الملاحظات

محفورةغرفعنعبارةالبعضنجدحيث،الجنائزيةالأثريةالمعالمتنوع-

الدولمن-قبور-ضخمةبأحجارمبنيالاَخروالبعض-الحوانيت-الصخرفي

أبراجشكلعلىقبورجانجماإلىالغرفي.المتعددةالميجاليتيةالقبورعنفضلا

هذا-البازينا-،الضريحيغطىهرميبناءشكلعلىأوالشوشة--مستديرة

الملكية.الأضرحةاسمتحملوالتيالضخمةالقبورعنفضلا

التيالجنائزيةالمعالمقائمةبينالملكيةالأضرحةموضوععلىركزناوإذا

جهةومنالزملاء،معالمعالجةتكرارلتفاديجهةفمن،التاريخفجرإلىتعود

إلىيعودحضاريركامنتاجتشكلالمعماريةالنماذجهذهبأنلقناعتناأخرى
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مراحله،أعمقفييمتدبل،التاريخببدايةويرتبطالقد!يم،الحجريالعصرنهاية

المغرببلادسكانغالبيةإصرارفيمتوفرهومثلما-الحاضروقتناحئربما

علىدواء...اغ،قارورةأوزجاجةأوكوبماء،إناءوضععلىحالياالعربي

-السلوكلهذادينيأومنطقيتبريربدونالميتقبر

عموما،التاريخلفجرالبربريةالتقاليدمنأصولهيستمدالمدراسنكانإذا

أغلبفينجدهاوالتيالأسطوانيةالقاعدةذاتالبازيناتمنأوضحبعبارةأو

يحتاجكانالحجمبهذاإنجازاإنشكدودنفمن.خاصةالجزائريالشرقمقابر

عائلةأولملكإلاينجزلموأنهالذكر،السابقةالأضرحةمنأكبرإمكانياتإلى

تكرسوالتيالماسيليةالمملثَةتطورمراحلبأحدمرتبطايبقىأنهكما.ملكية

العربيوعين-كالركنيةخاصةالجزائريالشرقمنطقةفي-المتعددةالمقابرلنا

!فسىلى!اؤ!الذيايربريالمعماريالطا!ححيثومنوغ!رها.وبونوارة

إلىبالإضافة،الأسطوانيةالقاعدةذاتالبازيناتفيالمتواجدةالمعماريةالمعالم

الحليةخلالمنالمصريةمنهاخاصةالأخرىالشرقيةالناحيةمنالمبلطةالساحة

Gorgeالوهمية.الأبوابوكذلكالمصرية

الحضاريةالجوانجاجيدااستوعبواقدالمدراسنبناةأنالقوليمكنوبالتالي

ق.م5و6القرنينبينماالنصبمنالعديدفيمجمدةندجهاوالتيالفينيقية

العريقة.البربريةتقاليدهمعلىوحفاظهم

المدراسن.منعهداأحدثهوالصومعةضريحأنالواضحمنكانوإذا

اقترابهفإن.الجنائزيةونحلفاتهالمعماريةمواصفاتهخلالمنخاصةذلكويبدو

المملكةعرفتهالذيالتطورطبيعةشكدونمنيؤكدسيرتاالعاصمةمن

الماسيليةالدولةمنطلقاتأنسلمناإذاخاصة.م.قالثانيالقرنخلالالماسيلية

الرابعالقرننهايةفي،العبليشكل!هافيوذلكالمدراسنحولكانتالأولى

ذلكبعدانتقلت،الدولةلتكوينالملائمةالشروطتوفرتعندماوبالتالي.م.ق

..مقالثالثالقرنمنذبهعرفتوالذي،الملكيشكلهافيلتظهرسيرتاإلى
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والمراجعالمصادرفهرس

العربيةباللغةالمراجعقائمة

:ةحميلىأحمد+

5991.،سوريا،دمشقجامعةمنشورات،الفينيقيةالكنعانيةاللغةإلىالمدخل-

تويبي:أرنولد+

والتوزيعللنشرالأهلية،المكتبةالأولالجزء،زيادةنقولات.،البشريةتاريخ-

أ.819بيروت

إدوارد:أ.أ.

8291.،القاهرة،العربيالبياتلجنهَ،عثمانأحمدمصطفىترجمةمصر،أهرام-

براهيمي:.ك+

بوريبة،شنيتيالبشيرمحمدترجمةالجزائر،فيالتاريخقبلماحولتمهيد-

8891.الجزائر،،للكتابالوطنيةالمؤسسة

:الناضوريوشيد+

.6691،القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدار،أج.الكبير،المغرب-

:خلدونابنالرحمنعبد+

.6291،بيروت،اللبنانيالكتابوالخبر...دارالمبتدأوديوانالعبركتاب-

قربابيقربافي:أوعلي+

والاتصالالثقافةوزارةحوليات،الجنوبيةبنوميدياالتاريخفجرفيوالمقابرالعمران-

.3991.سنة،باتنة،التاريخيةوالدراساتالأثريللبحثالأولالملتقى

شنيتي:البشرمحمد

9991.،الجامعيةالمطبوعاتديوانط.،الرومانيالاحتلالظلفيالجزائر-

.028591،رقمعدد،التاريخمجلة،الفرنسيةالمصادرخلالمنالقديمفيالجزائرتاريخ-

018



فثطر:محمدحسين+

القوميةالوكالة،اشبيلية،الأثريالمعرضدليلالحضارةأرضاللقاء،أرضتونس-

2991.،والفنونللاَثارالقوميالمعهدللثرات

.5891سنةإفريقيةمجلة،الرومانيالغزوقبلالكبيرالمغربفيالمدافنحول-

غانم:الصغرمحمد+

عينالهدىدارمطبعة،القديمالمغرببلادفيالتاريخقبلماوحضاراتمواقع-

ز400،مليلة
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9991.،12العدد
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+BERTHIER(:).طهـ
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8191.La numidie, Rome et le Maghreb, Paris-
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07(،)BERTHIER).A( ET LEGLAY+
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+BERTHIER().ول،ل!CHARLIER(،).ول
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8791.,Lessteles puniques de constantine, Paris-
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+BLOCHETل!().:

Etudes sur 'l histoire religieuse de '1 Iran, 'L ascension au ciel du-
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-ح-

:(.CAMPS(G+

6491,Corpus des poteries modelees, .A .M,.G Paris-

Aux origines de la berberie Monuments et rites funeraires-

6291.,.protohistriques,Pparis .A .M G

Les civilisations prehistoriques de '1 Afrique du Nord et sahara, ed. Dion-

7491.
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5391.1,.Lesdolmens de Beni meeous, dans lybica, T-

,du Madracen1،!!!سNouvelles observations sur 'l archetecture et-

mausolee,royal..).كهـ.7391 de numidie, .C R

,Mausoleesprinciers de Numidie et de Mauretanie-
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,Apropos 'd une etude sur la protohistoire de la Tunisie, Libyca, TXI-
691.ذ

.:(.CAMPS,)G( (H+
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1868.,Excursiondans les ruins de Miliv, Sigus, Sila, .R .S.A,.C .T XII-
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